
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 nombre de proves de l’antigen 
prostàtic específic fetes el 2020 i la variació respecte a la mitjana dels darrers tres 
anys
314-00347/13
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mamografies fetes el 
2020 i la variació respecte a la mitjana dels darrers tres anys
314-00348/13
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de colonoscòpies fetes 
el 2020 i la variació respecte a la mitjana dels darrers tres anys
314-00349/13
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves analítiques 
fetes el 2020 i la variació respecte a la mitjana dels darrers tres anys
314-00350/13
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variació en la detecció del càncer 
de pròstata el 2020 respecte a la mitjana dels darrers tres anys
314-00351/13
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variació en la detecció del càn-
cer de còlon el 2020 respecte a la mitjana dels darrers tres anys
314-00352/13
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variació en la detecció de la dia-
betis mellitus tipus 2 el 2020 respecte a la mitjana dels darrers tres anys
314-00353/13
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variació en la detecció de me-
lanomes el 2020 respecte a la mitjana dels darrers tres anys
314-00354/13
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variació en la detecció de la in-
suficiència renal crònica el 2020 respecte a la mitjana dels darrers tres anys
314-00355/13
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variació en la detecció del càn-
cer de mama el 2020 respecte a la mitjana dels darrers tres anys
314-00356/13
Resposta del Govern 28
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variació en la detecció del càn-
cer de tiroides el 2020 respecte a la mitjana dels darrers tres anys
314-00357/13
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variació en la detecció de malal-
ties cardiovasculars el 2020 respecte a la mitjana dels darrers tres anys
314-00358/13
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de les baixes del per-
sonal sanitari dels centres d’atenció primària
314-00366/13
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera per a les inter-
vencions quirúrgiques durant el confinament
314-00373/13
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera per a les con-
sultes amb metges especialistes durant el confinament
314-00374/13
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera per a les proves 
diagnòstiques durant el confinament
314-00375/13
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures proposades per a re-
duir les llistes d’espera durant el confinament
314-00376/13
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les llistes d’espera del gener del 
2020 ençà
314-00377/13
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de serveis de pedia-
tria en l’atenció primària els darrers cinc anys
314-00378/13
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla territorial de pediatria
314-00379/13
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i el percentatge de pro-
fessionals dels centres educatius vacunats
314-00413/13
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a acabar el procés 
de vacunació del personal dels centres educatius
314-00414/13
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canvi de criteri amb relació al 
pla de vacunació del personal dels centres educatius
314-00415/13
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i el percentatge de pro-
fessionals dels centres educatius que no estaran vacunats abans que acabi el curs 
2020-2021
314-00416/13
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones inscrites a 
les meses d’emergència
314-00503/13
Resposta del Govern 35
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del centre d’investigació per 
al desplegament de les cases d’infants
314-00678/13
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de les cases 
d’infants
314-00679/13
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers 
no acompanyats atesos en centres d’acollida en el període 2011-2020
314-00690/13
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de l’acolliment dels menors 
estrangers no acompanyats del 2011 ençà
314-00691/13
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes amb les empreses 
que gestionen els centres tutelars per a menors estrangers no acompanyats
314-00692/13
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats als menors 
estrangers no acompanyats
314-00693/13
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats als ex-me-
nors estrangers no acompanyats
314-00694/13
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres d’acollida per 
als menors i els ex-menors estrangers no acompanyats
314-00695/13
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans per a l’acollida de me-
nors no acompanyats
314-00696/13
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a prevenir que ar-
ribin més menors estrangers no acompanyats
314-00697/13
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers 
no acompanyats que cobren alguna prestació
314-00698/13
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les prestacions econòmi-
ques destinades a ex-menors estrangers no acompanyats els anys 2018, 2019 i 2020
314-00699/13
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que s’impulsen per als 
menors i els ex-menors estrangers no acompanyats
314-00700/13
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de gratuïtat del telèfon 061
314-00912/13
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord entre la Generalitat i les 
companyies telefòniques amb relació a la gratuïtat del telèfon 061
314-00913/13
Resposta del Govern 57
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment que cal seguir per 
a la devolució del cost de les trucades al 061
314-00914/13
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’ha fet una 
campanya institucional per a explicar el procediment per a la devolució del cost de 
les trucades al 061
314-00915/13
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gratuïtat i eficiència d’un telèfon 
només per a la gestió de la pandèmia
314-00916/13
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contracte amb l’empresa Ferro-
ser amb relació els rastrejadors de la Covid-19
314-00917/13
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que han rebut les empre-
ses Ferrovial i Ferroser durant la pandèmia de la Covid-19
314-00918/13
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Palafolls (Mares-
me) ha perdut el servei de ginecologia
314-00995/13
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Palafolls (Mares-
me) ha perdut les classes de preparació al part
314-00996/13
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Palafolls (Mares-
me) ha perdut el servei d’urgències del centre d’atenció primària
314-00997/13
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera raonable que els veïns 
de Palafolls (Maresme) s’hagin de desplaçar a Malgrat de Mar (Maresme) per a ser-
veis d’atenció primària i urgències
314-00998/13
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst perquè el CAP 
Dr. Josep Torner i Fors, de Malgrat de Mar (Maresme), recuperi el servei d’urgèn-
cies de vint-i-quatre hores
314-00999/13
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Masnou, Alella 
i Teià (Maresme) han perdut el servei d’urgències de vint-i-quatre hores
314-01000/13
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera raonable que els veïns 
del Masnou, Alella i Teià (Maresme) tinguin el servei d’urgències al CUAP Badalona 
(Barcelonès)
314-01001/13
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Consultori local 
Tiana (Maresme) es considera consultori rural
314-01002/13
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Sant Cebrià de 
Vallalta (Maresme) ha perdut el servei de pediatria
314-01003/13
Resposta del Govern 61
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera raonable que el ser-
vei de pediatria de Sant Cebrià de Vallalta (Maresme) s’ofereixi a Sant Pol de Mar
314-01004/13
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la veracitat de la informació publi-
cada relativa a la vacunació generalitzada contra la Covid-19 del personal tècnic i 
administratiu i alts càrrecs del Departament de Salut
314-01005/13
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones del per-
sonal tècnic i administratiu i alts càrrecs del Departament de Salut que han estat 
vacunades contra la Covid-19 i els llocs de treball que ocupen
314-01006/13
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el personal tècnic i administratiu 
i alts càrrecs del Departament de Salut que han estat vacunats contra la Covid-19 
són personal essencial o estan en contacte directe amb malalts de coronavirus
314-01007/13
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera de Salut, la respon-
sable de vacunació del Departament de Salut i el secretari de Salut Pública estan 
vacunats contra la Covid-19
314-01008/13
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alts càrrecs del Siste-
ma d’Emergències Mèdiques vacunats contra la Covid-19
314-01009/13
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors del Sis-
tema d’Emergències Mèdiques (SEM) en contacte amb malalts de Covid-19 que 
estaven pendents de la vacuna en el moment en què va ésser administrada als alts 
càrrecs del SEM
314-01010/13
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oratoris i mesquites 
a Catalunya
314-01011/13
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els municipis on hi ha els oratoris 
i les mesquites
314-01012/13
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oratoris i mesquites 
emplaçats en polígons industrials
314-01013/13
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oratoris i mesquites 
emplaçats en nuclis urbans
314-01014/13
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de plans urbanístics 
modificats per a emplaçar oratoris o mesquites els darrers cinc anys
314-01015/13
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oratoris i mesquites 
sense llicència administrativa
314-01016/13
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control del fanatisme als orato-
ris i les mesquites
314-01017/13
Resposta del Govern 67
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’imams expulsats per 
fer discursos radicals en oratoris o mesquites
314-01018/13
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de control del fi-
nançament dels oratoris i les mesquites
314-01019/13
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oratoris i mesquites 
salafistes a Catalunya
314-01020/13
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució de les obres previstes 
d’ampliació de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
314-01026/13
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de l’edifici I-Covid Compact de 
l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià), després de la pandèmia de Covid-19
314-01027/13
Resposta del Govern 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de subvencions i con-
tractes adjudicats a les empreses Tasca Serveis d’Animació i JANbcs en el període 
2018-2021
314-01049/13
Resposta del Govern 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no ha informat 
l’Autoritat Catalana de la Competència de les irregularitats detectades en l’adjudi-
cació de la darrera licitació per a gestors d’equipaments cívics
314-01051/13
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de subvencions i con-
tractes adjudicats a l’Institut Nova Història en el període 2018-2021
314-01052/13
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les transferències econòmiques al 
Consell d’Europa del 2016 ençà
314-01053/13
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les contribucions al Consell d’Eu-
ropa i les interlocucions i la correspondència amb aquest òrgan
314-01054/13
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els viatges a seus del Consell d’Eu-
ropa del 2016 ençà
314-01055/13
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions i les visites de mem-
bres del Consell d’Europa a seus de la Generalitat del 2016 ençà
314-01056/13
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies a l’empresa Cidac, de Cornellà de Llobregat 
(Baix Llobregat)
314-01070/13
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients oberts pel Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Famílies a l’empresa Cidac, de Cornellà de Llo-
bregat (Baix Llobregat)
314-01071/13
Resposta del Govern 74
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les investigacions del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies a l’empresa Cidac, de Cornellà de Llobregat (Baix 
Llobregat), amb relació a l’accident que hi va haver el 30 d’abril de 2021
314-01072/13
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions del De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies en el període 2018-2020
314-01073/13
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients oberts per 
la Inspecció de Treball en el període 2018-2020
314-01074/13
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva intervenció per a garantir 
la continuïtat de l’empresa Bic a Tarragona
314-01076/13
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives analitzades per a 
garantir els llocs de treball de l’empresa Bic a Tarragona
314-01077/13
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb la direcció de 
l’empresa Bic de Tarragona
314-01078/13
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb els representants 
dels treballadors de l’empresa Bic de Tarragona
314-01079/13
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de l’empresa Bic per 
a fer un expedient de regulació d’ocupació a la fàbrica de Tarragona
314-01080/13
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la interlocució amb l’empresa Bic 
de Tarragona per a evitar acomiadaments
314-01081/13
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari per a la finalització de 
la construcció del tercer centre d’atenció primària a Castelldefels (Baix Llobregat)
314-01089/13
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de sisè de 
primària amb necessitats específiques de suport educatiu que van rebre suport pro-
fessional específic el curs 2019-2020
314-01116/13
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de primer 
d’ESO amb necessitats específiques de suport educatiu que reben suport profes-
sional específic el curs 2020-2021
314-01117/13
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de sisè de 
primària amb necessitats específiques de suport educatiu que van rebre suport pro-
fessional específic el curs 2019-2020 i sobre el nombre d’alumnes de primer d’ESO 
que mantenen aquest suport
314-01118/13
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de sisè de 
primària amb necessitats educatives especials que van rebre suport professional 
específic el curs 2019-2020
314-01119/13
Resposta del Govern 79
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de primer 
d’ESO amb necessitats educatives especials que reben suport professional espe-
cífic el curs 2020-2021
314-01120/13
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de sisè de 
primària amb necessitats educatives especials que van rebre suport professional 
específic el curs 2019-2020 i sobre el nombre d’alumnes de primer d’ESO que man-
tenen aquest suport
314-01121/13
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de quart d’ESO 
amb necessitats específiques de suport educatiu que van rebre suport professional 
específic el curs 2019-2020
314-01122/13
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de primer de 
batxillerat o d’un cicle formatiu de grau mitjà amb necessitats específiques de suport 
educatiu que reben suport professional específic el curs 2020-2021
314-01123/13
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de quart d’ESO 
amb necessitats específiques de suport educatiu que van rebre suport professional 
específic el curs 2019-2020 i sobre el nombre d’alumnes de primer de batxillerat 
que mantenen aquest suport
314-01124/13
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de quart 
d’ESO amb necessitats educatives especials que van rebre suport professional es-
pecífic el curs 2019-2020
314-01125/13
Resposta del Govern 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de primer de 
batxillerat o d’un cicle formatiu de grau mitjà amb necessitats educatives especials 
que reben suport professional específic el curs 2020-2021
314-01126/13
Resposta del Govern 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de quart 
d’ESO amb necessitats educatives especials que van rebre suport professional es-
pecífic el curs 2019-2020 i sobre el nombre d’alumnes de primer de batxillerat que 
mantenen aquest suport
314-01127/13
Resposta del Govern 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de permisos de treball 
demanats el 2019 i el 2020
314-01129/13
Resposta del Govern 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de permisos de treball 
atorgats el 2019 i el 2020
314-01130/13
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de permisos de treball 
denegats el 2019 i el 2020
314-01131/13
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses de la Delegació del 
Govern al Regne Unit i Irlanda durant el període 2016-2020
314-01154/13
Resposta del Govern 82
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el concepte de les despeses de la 
Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda durant el període 2016-2020
314-01155/13
Resposta del Govern 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses del delegat del Go-
vern al Regne Unit i Irlanda abonades per la Generalitat durant el període 2016-2020
314-01156/13
Resposta del Govern 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de Bic Graphic, de Tar-
ragona
314-01167/13
Resposta del Govern 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades amb relació 
a la situació de Bic Graphic, de Tarragona
314-01168/13
Resposta del Govern 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions de seguiment de la si-
tuació dels treballadors de Bic Graphic, de Tarragona
314-01169/13
Resposta del Govern 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions amb la direcció de 
Bic Graphic, de Tarragona
314-01170/13
Resposta del Govern 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la política educativa per a l’esco-
larització dels germans bessons
314-01179/13
Resposta del Govern 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions concretes emeses 
per a l’escolarització dels germans bessons
314-01180/13
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el respecte de l’autonomia dels 
centres educatius en les instruccions per a l’escolarització dels germans bessons
314-01181/13
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el respecte de l’opinió de les famí-
lies en les instruccions per a l’escolarització dels germans bessons
314-01182/13
Resposta del Govern 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració de les famílies en 
l’escolarització dels germans bessons
314-01183/13
Resposta del Govern 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb famílies afecta-
des per l’escolarització de germans bessons
314-01184/13
Resposta del Govern 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre com preveu gestionar els expe-
dients de regulació d’ocupació que es puguin originar arran de la crisi econòmica 
per la Covid-19
314-01243/13
Resposta del Govern 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre com preveu afrontar la possible 
conflictivitat laboral relacionada amb els expedients de regulació d’ocupació origi-
nats per la crisi de la Covid-19
314-01244/13
Resposta del Govern 88
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera de Salut s’ha reunit 
amb l’Associació de Veïns de Poblenou de la Salut, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-01261/13
Resposta del Govern 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 4 de la 
Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots 
en Esdeveniments de Masses, amb relació a l’elaboració d’una llei de l’espai públic
314-01279/13
Resposta del Govern 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 4 de la 
Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots 
en Esdeveniments de Masses, amb relació a la protecció de la dignitat del Cos de 
Mossos d’Esquadra
314-01280/13
Resposta del Govern 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 6 de la 
Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en 
Esdeveniments de Masses, amb relació als mecanismes per a reforçar la comunica-
ció entre els organitzadors de manifestacions i el Departament d’Interior
314-01281/13
Resposta del Govern 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estratègia per a implicar els orga-
nitzadors en l’ordre i el desenvolupament adequat de les manifestacions
314-01282/13
Resposta del Govern 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 7 de la 
Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en 
Esdeveniments de Masses, amb relació a l’obligació de comunicar al Departament 
d’Interior la convocatòria de manifestacions
314-01283/13
Resposta del Govern 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 9 de la 
Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots 
en Esdeveniments de Masses, amb relació a les polítiques d’estabilitat dels agents 
de les unitats especialitzades en ordre públic
314-01284/13
Resposta del Govern 91

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

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 29 de la 
Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots 
en Esdeveniments de Masses, amb relació a la revisió dels uniformes i els elements 
de protecció personal dels agents de les unitats especialitzades en ordre públic
314-01288/13
Resposta del Govern 92
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici dels treballs per a crear el 
segell de treball just i de qualitat per al sector de l’hostaleria i la restauració
314-01317/13
Resposta del Govern 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de segells de treball just 
i de qualitat atorgats al sector de l’hostaleria i la restauració
314-01318/13
Resposta del Govern 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha tornat a reunir amb els col-
lectius afectats per l’adopció del segell de treball just i de qualitat per al sector de 
l’hostaleria i la restauració
314-01319/13
Resposta del Govern 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atorgament d’algun certificat d’em-
presa familiarment responsable a les empreses que adopten mesures de conciliació 
familiar i social per als treballadors
314-01382/13
Resposta del Govern 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de jubilacions de facul-
tatius de l’Institut Català de la Salut per al 2021 i el 2022
314-01475/13
Resposta del Govern 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de jubilacions d’infer-
mers de l’Institut Català de la Salut per al 2021 i el 2022
314-01476/13
Resposta del Govern 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de compliment del Pla di-
rector per a la restauració de les muralles de Tarragona
314-01536/13
Resposta del Govern 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a l’execució 
de la fase següent del Pla director per a la restauració de les muralles de Tarragona
314-01537/13
Resposta del Govern 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost previst per al Pla di-
rector per a la restauració de les muralles de Tarragona la propera legislatura
314-01538/13
Resposta del Govern 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes fets per a posar en 
marxa la taula per a la industrialització del Penedès
314-01599/13
Resposta del Govern 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions fetes per a posar en 
marxa la taula per a la industrialització del Penedès
314-01600/13
Resposta del Govern 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a posar en 
marxa la taula per a la industrialització del Penedès
314-01601/13
Resposta del Govern 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes fets per a posar en 
marxa l’elaboració del pla de xoc d’ajuts i impuls socioeconòmic del Penedès
314-01602/13
Resposta del Govern 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions fetes per a posar en 
marxa el pla de xoc d’ajuts i impuls socioeconòmic del Penedès
314-01603/13
Resposta del Govern 99
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a posar en 
marxa el pla de xoc d’ajuts i impuls socioeconòmic del Penedès
314-01604/13
Resposta del Govern 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de reunions entre el 
Departament d’Empresa i Treball i el Departament de Polítiques Digitals i Territori 
amb l’empresa Idiada i els municipis del Baix Penedès amb relació als vehicles au-
tònoms i elèctrics
314-01605/13
Resposta del Govern 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de les reunions entre el 
Departament d’Empresa i Treball i el Departament de Polítiques Digitals i Territori 
amb l’empresa Idiada i els municipis del Baix Penedès amb relació als vehicles au-
tònoms i elèctrics
314-01606/13
Resposta del Govern 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a signar el 
conveni amb l’Ajuntament de Lleida i el Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida 
per a restaurar-ne el recinte emmurallat
314-01707/13
Resposta del Govern 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació d’un conveni propi per 
al personal del servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Ca-
talunya
314-01730/13
Resposta del Govern 102

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la llei espa-
nyola de l’audiovisual
322-00024/13
Substanciació 103

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures 
que cal adoptar arran de l’informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre 
publicitat indeguda al programa Bricoheroes
322-00025/13
Substanciació 103

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura a TV3 
i Catalunya Ràdio de les conseqüències socials de la crisi derivada de la Covid-19
322-00026/13
Substanciació 103

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’informe 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre pluralisme a la ràdio i a la televisió
322-00027/13
Substanciació 103

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el programa 
Bricoheroes
322-00028/13
Substanciació 104

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació eco-
nòmica, el tancament del primer semestre del 2021 i la previsió de tancament anual
322-00029/13
Substanciació 104
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’aplicació de criteris d’equitat en l’elaboració de la graella
323-00029/13
Substanciació 104

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’estratègia del canal Esport3
323-00030/13
Substanciació 104

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre la reformulació de la graella de Catalunya Ràdio
323-00031/13
Substanciació 104

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre les audiències digitals de TV3 i de Catalunya Ràdio del juny
323-00032/13
Substanciació 105

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris de programació i de contractació de programes i reportatges
323-00033/13
Substanciació 105

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre 
la plantilla
323-00034/13
Substanciació 105

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació a 
la publicitat oculta en la programació de televisió
323-00035/13
Substanciació 105

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre els 
criteris de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació a la publicitat 
oculta a la seva programació de ràdio
323-00036/13
Substanciació 105

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris informatius per a citar fonts d’altres mitjans de comunicació
323-00037/13
Substanciació 106

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el programa Bricoheroes
323-00038/13
Substanciació 106

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el reportatge dedicat al president de la Generalitat
323-00039/13
Substanciació 106

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre 
l’anàlisi i els resultats de l’Estudi general de mitjans
323-00040/13
Substanciació 106

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la retirada del programa Bricoheroes
323-00041/13
Substanciació 106

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les darreres produccions documentals emeses
323-00042/13
Substanciació 107
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la programació de ficció a la televisió pública
323-00043/13
Substanciació 107

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el programa Bricoheroes
323-00044/13
Substanciació 107

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la cobertura informativa d’esdeveniments esportius
323-00045/13
Substanciació 107

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el desenvolupament intern 
del procés relacionat amb la invocació de la clàusula de consciència del llibre d’estil 
de la Corporació per l’advocat d’un periodista
325-00031/13
Resposta del president del Consell de Govern 108

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la seva posició davant 
del conflicte derivat de la invocació de la clàusula de consciència del llibre d’estil 
de la Corporació per l’advocat d’un periodista
325-00032/13
Resposta del president del Consell de Govern 109

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les actuacions per a so-
lucionar el conflicte derivat de la invocació de la clàusula de consciència del llibre 
d’estil de la Corporació per l’advocat d’un periodista
325-00033/13
Resposta del president del Consell de Govern 109

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses estrange-
res establertes a Catalunya per l’acció exterior de la Generalitat que n’han obtingut 
alguna exempció o bonificació fiscal
314-01954/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat recaptada amb els tri-
buts a les empreses estrangeres establertes a Catalunya per l’acció exterior de la 
Generalitat
314-01955/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències en el sistema de 
rastreig i detecció de casos de Covid-19 al festival Canet Rock
314-02087/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències en el sistema de 
rastreig i detecció de casos de Covid-19 al festival Vida
314-02088/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació alternativa que es va po-
sar en marxa al festival Canet Rock per a la detecció de casos de Covid-19
314-02089/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fiabilitat de la nova aplicació per 
a la detecció de casos de Covid-19 al festival Canet Rock
314-02090/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 112
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de personal per a fer tests 
d’antígens al festival Canet Rock
314-02091/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sistema de rastreig de contactes 
de casos de Covid-19 al festival Vida
314-02092/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sistema de rastreig de contactes 
de casos de Covid-19 al Canet Rock
314-02093/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el material per a fer els tests d’an-
tígens al festival Vida
314-02094/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment dels festivals musicals 
pel Departament de Salut amb relació al rastreig i la detecció de casos de Covid-19
314-02095/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de l’ús de la mascareta 
als festivals Vida i Canet Rock
314-02096/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte dels festivals Vida i Canet 
Rock en l’augment de contagis per coronavirus
314-02097/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el festival Vida ha fet augmentar 
els contagis per coronavirus al Garraf
314-02098/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el festival Canet Rock ha fet 
augmentar els contagis per coronavirus al Maresme
314-02099/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de l’autorització 
dels festivals Vida i Canet Rock
314-02100/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la possibilitat de de suspendre 
els festivals Vida i Canet Rock
314-02101/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de suspendre el fes-
tival Cruïlla
314-02102/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a no suspendre el 
festival Cruïlla
314-02103/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del tancament de l’oci 
nocturn i del manteniment de festivals com el Cruïlla
314-02104/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el debat en les reunions del Proci-
cat relatiu a l’oportunitat de celebrar els festivals Canet Rock i Vida
314-02105/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 120
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes tècnics i científics que 
van avalar la celebració dels festivals Vida i Canet Rock
314-02106/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la problemàtica de l’Escola Els Mi-
nairons, de la Vall de Cardós (Pallars Sobirà)
314-02107/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les millores urgents de l’Escola Els 
Minairons, de la Vall de Cardós (Pallars Sobirà)
314-02108/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions per aïllar tèrmicament 
l’Escola Els Minairons, de la Vall de Cardós (Pallars Sobirà)
314-02109/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions per a garantir el sis-
tema de calefacció a l’Escola Els Minairons, de la Vall de Cardós (Pallars Sobirà)
314-02110/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte d’ampliació de l’Escola 
Els Minairons, de la Vall de Cardós (Pallars Sobirà), amb l’educació infantil de pri-
mer cicle
314-02111/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura al públic de l’espai de la 
presó de dones de Sort (Pallars Sobirà)
314-02112/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de personal especialitzat 
als espais de memòria democràtica del Pallars Sobirà
314-02113/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte Territori de Memòria
314-02114/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la Presó Museu de Sort (Pallars 
Sobirà)
314-02115/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trens que s’aturen a l’estació 
de Riells i Viabrea - Breda
314-02116/13
Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trens de mitja distància i regio-
nals que no s’aturen a l’estació de Riells i Viabrea - Breda
314-02117/13
Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trens que s’aturen a l’estació 
d’Hostalric
314-02118/13
Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trens de mitja distància i regio-
nals que no s’aturen a l’estació d’Hostalric
314-02119/13
Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un pla de millora de 
les freqüències i els serveis a la línia R11 per al pas de trens d’alta velocitat
314-02120/13
Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 133
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del tancament del centre 
de vacunació de la pista coberta d’atletisme de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02121/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament de Salut ha ex-
posat els motius del tancament del centre de vacunació de la pista coberta d’atle-
tisme de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02122/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de recuperar el centre 
de vacunació de la pista coberta d’atletisme de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02123/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nivells de vacunació contra la 
Covid-19 a Sabadell (Vallès Occidental)
314-02124/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’homogeneïtat amb relació al ni-
vell de renda en la vacunació contra la Covid-19 a Sabadell (Vallès Occidental) amb
314-02125/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suficiència dels espais de vacu-
nació contra la Covid-19 disponibles a Sabadell (Vallès Occidental)
314-02126/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la preparació d’un dispositiu de 
reforç per a la vacunació contra la Covid-19 als centres d’atenció primària de Sa-
badell (Vallès Occidental)
314-02127/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell de vacunació contra la 
Covid-19 amb pauta completa que el Departament de Salut vol assolir a Sabadell 
(Vallès Occidental) al setembre
314-02128/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre el tancament del 
centre de vacunació de la pista coberta d’atletisme de Sabadell (Vallès Occidental) 
i la manca de professionals d’infermeria
314-02129/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell de vacunació contra la 
Covid-19 amb pauta completa que el Departament de Salut vol assolir al setembre
314-02130/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius públics que 
han canviat de complexitat per al curs 2021-2022
314-02131/13
Formulació: Carles Riera Albert, del GP CUP-NCG 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comparació entre els cursos 
2020-2021 i 2021-2022 pel que fa als recursos en docents i en programes d’equitat 
destinats a la complexitat dels centres educatius
314-02132/13
Formulació: Carles Riera Albert, del GP CUP-NCG 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos previstos per a les 
necessitats dels centres educatius pel que fa a la complexitat
314-02133/13
Formulació: Carles Riera Albert, del GP CUP-NCG 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius 
públics de complexitat màxima, alta, mitjana i estàndard el cursos 2020-2021 i 
2021-2022
314-02134/13
Formulació: Carles Riera Albert, del GP CUP-NCG 142
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició dels centres educa-
tius que han canviat de complexitat el curs 2021-2022
314-02135/13
Formulació: Carles Riera Albert, del GP CUP-NCG 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris i els motius de la in-
tervenció de l’Àrea Regional de Recursos Operatius dels Mossos d’Esquadra en el 
desnonament d’un habitatge al Masnou (Maresme) el 19 de juliol de 2021
314-02136/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de vulnerabilitat de la fa-
mília desnonada al Masnou (Maresme) el 19 de juliol de 2021
314-02137/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha obert un expedient intern 
per a investigar i sancionar l’agent dels Mossos d’Esquadra que va colpejar amb 
la porra la cara d’un manifestant arran del desnonament d’una família del Masnou 
(Maresme) el 19 de juliol de 2021
314-02138/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris i els motius de la inter-
venció de l’Àrea de Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra en el desnonament d’un 
habitatge al barri de la Barceloneta, a Barcelona, el 19 de juliol de 2021
314-02139/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de vulnerabilitat de la família 
desnonada al barri de la Barceloneta, a Barcelona, el 19 de juliol de 2021
314-02140/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gravació del desnonament d’un 
habitatge al barri de la Barceloneta, a Barcelona, el 19 de juliol de 2021
314-02141/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses i les administracions 
públiques que contracten personal destinat al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya del 2019 ençà
314-02142/13
Formulació: Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-NCG 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs de treball del Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya
314-02143/13
Formulació: Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-NCG 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subrogació dels treballadors del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya després de la res-
cissió del contracte amb l’empresa Grupo Norte
314-02144/13
Formulació: Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-NCG 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual la premsa no pot 
entrar al Centre Penitenciari Ponent
314-02145/13
Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de places per als cicles 
formatius de grau mitjà a Terrassa (Vallès Occidental)
314-02146/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places i les llistes d’espera per 
als cicles formatius de grau mitjà
314-02147/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions per als alumnes en 
llista d’espera per als cicles formatius de grau mitjà a Terrassa (Vallès Occidental)
314-02148/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP 149



BOPC 99
5 d’agost de 2021

Taula de contingut 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta per als cicles formatius de 
grau mitjà a Terrassa (Vallès Occidental)
314-02149/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla per als cicles formatius de 
grau mitjà per als propers quatre anys
314-02150/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els voluntaris de protecció civil
314-02151/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de cursos per a 
voluntaris de protecció civil
314-02152/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del repartiment de les 
places dels cursos per a voluntaris de protecció civil
314-02153/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a les con-
vocatòries de cursos per a voluntaris de protecció civil
314-02154/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canals per a informar els ad-
mesos als cursos bàsics de protecció civil
314-02155/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió destinada als cursos per 
a voluntaris de protecció civil els darrers cinc anys
314-02156/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els municipis que tenen voluntaris 
de protecció civil
314-02157/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suplència de dels metges que 
fan vacances de la regió sanitària Catalunya Central
314-02158/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada del tancament dels dis-
pensaris de l’alt Berguedà
314-02159/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de l’atenció mèdica 
de la població estival de l’alt Berguedà pel dispensari de Guardiola de Berguedà
314-02160/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’un transport de de-
manda per a desplaçar els pacients de l’alt Berguedà a Guardiola de Berguedà
314-02161/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té en compte els increments 
estacionals de població a les zones turístiques i de segones residències per a pla-
nificar els recursos de les regions sanitàries
314-02162/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desmantellament de serveis 
públics de salut amb relació a la lluita contra el despoblament i al manteniment de 
l’equilibri territorial
314-02163/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 157
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació del fet de deixar sense 
metges els municipis amb índexs alts d’envelliment
314-02164/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dret dels municipis petits amb 
la població envellida a tenir una sanitat pública de qualitat
314-02165/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions entre el Departament 
de Salut i els alcaldes de l’alt Berguedà amb relació al tancament de dispensaris
314-02166/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tractament dels malalts crònics 
i la diagnosi de les malalties cròniques a l’alt Berguedà
314-02167/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds d’ajuts al lloguer de 
la convocatòria de la Resolució TES/1047/2020
314-02168/13
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps per a la resolució de les 
sol·licituds d’ajut al lloguer de la convocatòria de la Resolució TES/1047/2020
314-02169/13
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost executat amb relació 
a la convocatòria d’ajuts al lloguer de la Resolució TES/1047/2020
314-02170/13
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació del pressupost que 
resti disponible de la convocatòria d’ajuts al lloguer de la Resolució TES/1047/2020
314-02171/13
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disponibilitat pressupostària con-
solidada per al Pla de xoc de polítiques d’ocupació en data de l’1 de juliol de 2021
314-02172/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’origen dels fons destinats al Pla 
de xoc de polítiques d’ocupació
314-02173/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de formació 
professional pública per al curs 2021-2022 a la demarcació de Barcelona
314-02174/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de formació 
professional pública per al curs 2021-2022 a la demarcació de Tarragona
314-02175/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de formació 
professional pública per al curs 2021-2022 a les Terres de l’Ebre
314-02176/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de formació 
professional pública per al curs 2021-2022 a l’Alt Pirineu i Aran
314-02177/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de formació 
professional pública per al curs 2021-2022 a la Catalunya Central
314-02178/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP 166
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de formació 
professional pública per al curs 2021-2022 a la demarcació de Girona
314-02179/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de formació 
professional pública per al curs 2021-2022 a la demarcació de Lleida
314-02180/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de formació 
professional pública per al curs 2021-2022 al Penedès
314-02181/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de formació 
professional pública per al curs 2021-2022 a Catalunya
314-02182/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació de la demanda de pla-
ces de formació professional pública a l’augment demogràfic
314-02183/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts del Departament de Cul-
tura destinats a la preservació de les llengües del 2018 al 2021
314-02184/13
Formulació: Rocio Garcia Pérez, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de redacció del Pla especial 
de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de l’Alt Pirineu
314-02185/13
Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els dispensaris d’atenció primària 
de salut que es queden sense metges fins al setembre
314-02186/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer 
i de venda
314-02187/13
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 173

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la llei espa-
nyola de l’audiovisual
322-00024/13
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 174

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures 
que cal adoptar arran de l’informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre 
publicitat indeguda al programa Bricoheroes
322-00025/13
Anunci: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 174

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura a TV3 
i Catalunya Ràdio de les conseqüències socials de la crisi derivada de la Covid-19
322-00026/13
Anunci: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 175

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’informe 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre pluralisme a la ràdio i a la televisió
322-00027/13
Anunci: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 175
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el programa 
Bricoheroes
322-00028/13
Anunci: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 176

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació eco-
nòmica, el tancament del primer semestre del 2021 i la previsió de tancament anual
322-00029/13
Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat 176

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’aplicació de criteris d’equitat en l’elaboració de la graella
323-00029/13
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 177

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’estratègia del canal Esport3
323-00030/13
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 177

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre la reformulació de la graella de Catalunya Ràdio
323-00031/13
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 178

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre les audiències digitals de TV3 i de Catalunya Ràdio del juny
323-00032/13
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 178

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris de programació i de contractació de programes i reportatges
323-00033/13
Anunci: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 179

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre 
la plantilla
323-00034/13
Anunci: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 179

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació a 
la publicitat oculta en la programació de televisió
323-00035/13
Anunci: Anna Grau Arias, del GP Cs 180

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre els 
criteris de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació a la publicitat 
oculta a la seva programació de ràdio
323-00036/13
Anunci: Anna Grau Arias, del GP Cs 180

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris informatius per a citar fonts d’altres mitjans de comunicació
323-00037/13
Anunci: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 181

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el programa Bricoheroes
323-00038/13
Anunci: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 181

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el reportatge dedicat al president de la Generalitat
323-00039/13
Anunci: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 182

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre 
l’anàlisi i els resultats de l’Estudi general de mitjans
323-00040/13
Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat 182
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la retirada del programa Bricoheroes
323-00041/13
Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat 182

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les darreres produccions documentals emeses
323-00042/13
Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat 183

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la programació de ficció a la televisió pública
323-00043/13
Anunci: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat 183

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el programa Bricoheroes
323-00044/13
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt 184

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la cobertura informativa d’esdeveniments esportius
323-00045/13
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt 184

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les aportacions econòmi-
ques extraordinàries rebudes el 2020
325-00048/13
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 185

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les produccions o els progra-
mes que no s’haurien pogut fer sense les aportacions econòmiques extraordinàries
325-00049/13
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 185

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els canals interns utilitzats 
per les direccions de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio per a les compres 
i les renovacions de produccions en el període de l’octubre al desembre del 2020
325-00050/13
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 186

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la justificació dels recur-
sos extraordinaris utilitzats
325-00051/13
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 186

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la possible reducció de 
despeses a causa de l’emergència sanitària
325-00052/13
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 187

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la destinació dels 7 milions 
d’euros extraordinaris que va demanar al Govern
325-00053/13
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 188

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el cost 
d’elaboració i producció del reportatge Anatomia de VOX emès en el programa 30 
minuts de TV3 el 18 de juliol de 2021
326-00033/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 188
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el com-
pliment del principi de neutralitat informativa del reportatge Anatomia de VOX emès 
en el programa 30 minuts de TV3
326-00034/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 189

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el com-
pliment del criteri de rigor informatiu en el reportatge Anatomia de VOX emès en el 
programa 30 minuts de TV3
326-00035/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 189

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre els mo-
tius que justifiquen les qualificacions de la formació política VOX en el reportatge 
Anatomia de VOX emès en el programa 30 minuts de TV3
326-00036/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 190

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre la previ-
sió que TV3 emeti més reportatges com el 30 minuts titulat Anatomia de VOX sobre 
els altres partits polítics parlamentaris
326-00037/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 190

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el nom-
bre de dirigents de VOX contactats per a participar en el reportatge Anatomia de 
VOX emès en el programa 30 minuts de TV3 el 18 de juliol de 2021
326-00038/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 191

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el sou 
del director del programa 30 minuts de TV3
326-00039/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 191

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre la par-
ticipació del periodista Jordi Borràs en l’elaboració i la producció del reportatge 
Anatomia de VOX emès en el programa 30 minuts de TV3
326-00040/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 192

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre la retri-
bució del periodista Jordi Borràs per la seva participació en el reportatge Anatomia 
de VOX emès en el programa 30 minuts de TV3
326-00041/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 192
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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 nombre de proves 
de l’antigen prostàtic específic fetes el 2020 i la variació respecte a 
la mitjana dels darrers tres anys
314-00347/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-00347/13 a 
314-00358/13 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 tal de proporcionar major cohesió a la informació.

El Servei Català de la Salut disposa de fonts pròpies oficials de bases de dades, 
que són la seva referència a l’hora d’avaluar els diferents contexts assistencials. L’in-
forme que se cita, publicat pel SISAP, fa referència només a l’activitat d’atenció pri-
mària de l’Institut Català de la Salut.

Les proves i deteccions realitzades a l’any 2020 i les variacions respecte als tres 
anys anteriors es mostren a continuació: 

Núm. proves/
deteccions realitzades

Variació respecte 
3 anys anteriors Font de les dades

PSA 404.459 -19,04% SISAP / eCAP

Mamografies 21.336 -24,20% CMBD (Registre de 
llistes d’espera)1

Colonoscòpies 37.992 -32,27% CMBD (Registre de 
llistes d’espera)1

Proves analítiques 
(excloent PCR i 
serologies Covid)

5.863.536 -17,04% SISAP / eCAP2

Càncer de pròstata - -20,14% CMBD1

Càncer de colon - -36,01% CMBD1

Diabetis mellitus 2 - -21% SISAP / eCAP2

Melanomes - -27,66% CMBD1

Insuficiència renal 
crònica

- -15,71% SISAP / eCAP2

Càncer de mama - -8,60% CMBD1

Càncer de tiroides - -22,30% SISAP / eCAP2

Malalties 
cardiovasculars

- -21,52% SISAP / eCAP2

1. La font d’on procedeixen aquestes dades no és comparable amb l’estudi mencionat.
2. S’aplica només a l’atenció primària del Sistema de Salut de Catalunya.
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D’altra banda, cal assenyalar que el Servei Català de la Salut ha posat en funcio-
nament el programa de Recuperació del diagnòstic per millorar l’assistència i segui-
ment referent a consultes i proves diagnòstiques derivada de la covid-19.

Barcelona, 14 de juliol de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
mamografies fetes el 2020 i la variació respecte a la mitjana dels 
darrers tres anys
314-00348/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00347/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
colonoscòpies fetes el 2020 i la variació respecte a la mitjana dels 
darrers tres anys
314-00349/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00347/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves 
analítiques fetes el 2020 i la variació respecte a la mitjana dels 
darrers tres anys
314-00350/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00347/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variació en la 
detecció del càncer de pròstata el 2020 respecte a la mitjana dels 
darrers tres anys
314-00351/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00347/13.



BOPC 99
5 d’agost de 2021

1.25.15. Preguntes per escrit 27 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variació en la 
detecció del càncer de còlon el 2020 respecte a la mitjana dels 
darrers tres anys
314-00352/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00347/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variació en la 
detecció de la diabetis mellitus tipus 2 el 2020 respecte a la mitjana 
dels darrers tres anys
314-00353/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00347/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variació en la 
detecció de melanomes el 2020 respecte a la mitjana dels darrers 
tres anys
314-00354/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00347/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variació en la 
detecció de la insuficiència renal crònica el 2020 respecte a la 
mitjana dels darrers tres anys
314-00355/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00347/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variació en la 
detecció del càncer de mama el 2020 respecte a la mitjana dels 
darrers tres anys
314-00356/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00347/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variació en la 
detecció del càncer de tiroides el 2020 respecte a la mitjana dels 
darrers tres anys
314-00357/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00347/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variació en la 
detecció de malalties cardiovasculars el 2020 respecte a la mitjana 
dels darrers tres anys
314-00358/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00347/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de les 
baixes del personal sanitari dels centres d’atenció primària
314-00366/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11933 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-00366/13 us in-
formo del següent:

El passat mes de setembre el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut va 
aprovar el Pla d’Enfortiment i Transformació de l’Atenció Primària i Comunitària 
2020-2022. Val a dir que aquest Pla es va explicar al sector, recollint les seves apor-
tacions, i es va conceptualitzar el seu desplegament i aprovar l’assignació de recursos.

Així, el Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària i comunitària 
2020-2022 està conceptualitzat en tres fases: Una primera fase d’enfortiment, entre 
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els anys 2020 i 2021, una segona fase de transformació entre els anys 2021 i 2022, i 
una darrera fase de consolidació prevista per a l’any 2022.

En el context d’aquest Pla, i atenent als objectius i accions acordades, es priorit-
za d’una banda, la incorporació de nous professionals d’infermeria, de medicina i 
d’altres categories professionals en cadascun dels equips d’atenció primària (EAP) 
i, d’altra banda, el desplegament d’actuacions per maximitzar les competències dels 
professionals de l’EAP amb l’objectiu que els professionals sanitaris es focalitzin en 
aquelles responsabilitats que li son pròpies i aporten més valor afegit.

La plantilla actual dels serveis d’atenció primària del sistema sanitari públic ca-
talà, considerada com a plantilla equivalent a jornada completa i dades del mes de 
febrer de 2021, està formada per 29.260 professionals, dels quals el 83% (24.327) 
pertany a l’ICS i el 17% restant (4.933) pertany a altres entitats proveïdores d’atenció 
primària. L’Institut Català de la Salut, que representa el 83% de la plantilla de l’àm-
bit de l’atenció primària a Catalunya, ha cobert el 100% de vacants. El 17% restant 
ha fet una cobertura variable: un 35% dels serveis ha cobert el 100% de les vacants, 
i un 32% ha fet una cobertura parcial.

D’aquesta manera, des de gener de l’any 2020 i fins a gener de l’any 2021 s’han 
incorporat un total de 4.584 professionals als equips d’atenció primària, fet que su-
posa un increment del 19%, calculat en professionals equivalents a jornada comple-
ta i sense contemplar personal en formació (residents tant mèdics com infermers).

La distribució per grups professionals ha estat la següent: 

Grups professionals Augment de plantilla

Facultatius/ves (inclou metge de família, psicòlegs, pediatres, 
odontòlegs) 221
Diplomats/des (inclou infermeria, treballadors socials) 945
Tècnic/a especialista grau superior sanitari (pot incloure 
radiologia i laboratori)  69
Tècnic/a especialista grau mig sanitari (inclou tècnic en cures 
auxiliars i infermeria) 991
Personal administratiu i serveis  2.358
Total 4.584

Per la seva banda, l’Institut Català de la Salut, que representa el 83% de la plan-
tilla de l’àmbit de l’atenció primària a Catalunya, ha cobert el 100% de vacants. El 
17% restant ha fet una cobertura variable: un 35% dels serveis ha cobert el 100% de 
les vacants, i un 32% ha fet una cobertura. D’aquestes dades es pot inferir, doncs, 
que les entitats proveïdores del Siscat han assolit una cobertura de vacants pràcti-
cament total.

Barcelona, 14 de juliol de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera 
per a les intervencions quirúrgiques durant el confinament
314-00373/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-00373/13 a 
314-00377/13 us informo del següent:
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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 tal de proporcionar major cohesió a la informació.

Els temps d’espera mig per a la realització d’una intervenció quirúrgica durant 
el confinament han estat, per a cada grup de seguiment, els que es mostren en la 
taula següent: 

Grup de seguiment Març 2020 Abril 2020 Maig 2020 Juny 2020

Cirurgia cardíaca 39 58 59 43
Cataractes, pròtesis de maluc 
i pròtesis de genoll 101 131 152 151
Neoplàsies 31 42 35 23
Referència 182 210 231 236

Val a recordar que el temps de garantia per a la cirurgia cardíaca és 90 dies, per 
a les neoplàsies 45 o 60 dies i per procediments quirúrgics de cataractes, pròtesis de 
maluc i pròtesis de genoll 180 dies; el temps de referència per a altres procediments 
quirúrgics és de 365 dies.

D’altra banda els temps mig d’espera (dies) per accedir a una consulta amb un 
especialista, per cada especialitat, durant el confinament han estat els que es mos-
tren en la taula següent: 

Especialitat Març 2020 Abril 2020 Maig 2020 Juny 2020

Al·lèrgia 129 152 174 178
Cardiologia 70 90 98 90
Dermatologia 94 119 141 150
Digestiu 106 132 150 151
Neurologia 79 100 113 114
Cirurgia general 100 120 134 130
Oftalmologia 106 130 150 158
Otorrinolaringologia 114 137 156 161
Urologia 188 216 242 250
Traumatologia 124 150 168 169
Ginecologia 81 105 113 112
Resta especialitats 100 123 136 136

Per cada tipus de prova els temps d’espera per a la realització d’una prova diag-
nòstica durant el confinament han estat els que es mostren en la taula següent: 

Prova Març 2020 Abril 2020 Maig 2020 Juny 2020

Ecocardiografia 100 123 141 145
Ecografia abdominal 109 132 145 143
Ecografia ginecològica 83 104 117 117
Ecografia urològica 127 146 166 166
Colonoscòpia 120 144 162 168
Endoscòpia esofagogàstrica 97 123 141 147
Tomografia computada 66 88 97 102
Mamografia 75 98 109 94
Polisomnografia 75 99 111 121
Ressonància magnètica 86 110 125 119
Ergometria 91 113 128 124
Electromiograma 101 127 145 151
Gammagrafia 46 60 69 67

Així doncs, durant el període març a juny de 2020 es va garantir que tots els pro-
cessos clínics urgents i emergents es puguin atendre en temps i forma.

El Servei Català de la Salut ha posat en marxa dos programes per tal de millorar 
l’accessibilitat: el Pla per a la recuperació d’activitat i el Pla de recuperació de l’ac-
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tivitat diagnòstica i el control de malalties, ambdós amb dotació pressupostària, per 
tal de recuperar l’activitat quirúrgica i de diagnòstic ajornada. El Programa de recu-
peració de l’activitat té un impacte pressupostari estimat de 102,5 milions d’euros i 
el Programa de recuperació de l’activitat diagnòstica i el control de malalties té un 
impacte pressupostari estimat de 60 milions d’euros.

Barcelona, 14 de juliol de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera 
per a les consultes amb metges especialistes durant el confinament
314-00374/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00373/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera 
per a les proves diagnòstiques durant el confinament
314-00375/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00373/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
proposades per a reduir les llistes d’espera durant el confinament
314-00376/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00373/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les llistes d’espera 
del gener del 2020 ençà
314-00377/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00373/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de 
serveis de pediatria en l’atenció primària els darrers cinc anys
314-00378/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11253 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-00378/13 i 314-
00379/13 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 tal de proporcionar major cohesió a la informació.

El Servei Català de la Salut no ha tancat cap servei de pediatria en l’atenció pri-
mària. El procediment aplicat ha estat desplaçar el lloc de treball físic d’alguns pe-
diatres per constituir els equips territorials, però aquests professionals han continuat 
i continuen donant el mateix servei a la mateixa població. En aquest sentit, el mapa 
del desplegament dels equips territorials de pediatria s’ha desenvolupat des de l’Ins-
titut Català de la Salut (ICS) i es va publicar al DOGC. En aquest document hi figu-
ren la previsió d’equips que es van desplegar inicialment (la qual es pot consultar a 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7911/1752369.pdf).

Pel que fa als altres proveïdors d’atenció primària del Sistema de Salut de Cata-
lunya (Siscat), la situació és la mateixa en els últims 10 anys i no hi ha hagut canvis 
en els serveis prestats de pediatria. Tanmateix, els proveïdors de l’àmbit hospitalari 
que gestionen també centres d’atenció primària han constituït els seus propis equips 
territorials de pediatria, com per exemple, és el cas de Palamós gestionat per Serveis 
de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE), així com d’altres gestionats per Mútua 
Terrassa o Sant Joan de Déu de Manresa-Althaia; existeix també algun cas de gestió 
compartida entre diferents proveïdors del Siscat.

Per la seva banda, el Departament de Salut va elaborar l’actual Pla estratègic 
de pediatria que s’està seguint des del Servei Català de la Salut. Aquest Pla s’està 
revisant per a fer-ne un actualització; a finals de l’any 2019 es va tancar el grup de 
treball de Pediatria de l’Estratègia nacional de l’atenció primària i salut comunitària 
(ENAPISC) sense que donés temps a presentar-se degut a les circumstàncies deri-
vades de la gestió de la crisi de la covid-19, fet que ha aconsellat una nova revisió i 
actualització del seu contingut per tal d’adaptar-lo a les necessitats actuals i futures.

Per altra banda, des de la Direcció Estratègica d’Atenció Primària es treballa en 
la línia de seguir avançant en la constitució d’Equips Pediàtrics Territorials (EPT) 
en el territori i reforçar el paper autònom de la infermera pediàtrica en tasques de 
prevenció i promoció de la salut, a més de millorar el nivell de resolució de la pe-
diatria comunitària.

Barcelona, 16 de juliol de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7911/1752369.pdf
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla territorial de 
pediatria
314-00379/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11253 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00378/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i el 
percentatge de professionals dels centres educatius vacunats
314-00413/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11935 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-00413/13 a 
314-00416/13 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 tal de proporcionar major cohesió a la informació.

El document inicial de la Estrategia de vacunación frente a Covid-19 en España, 
aprovat al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud va fixar des d’un 
inici unes etapes de vacunació segons la disponibilitat de dosi i uns grups prioritaris 
en cadascuna de les etapes.

La vacunació contra la Covid del personal docent i no docent es troba inclosa 
en l’estratègia de vacunació establerta pel Ministeri de Sanitat. En aquest sentit, el 
personal docent i no docent dels centres educatius s’inclou en el grup 6C de prio-
rització.

L’estratègia de vacunació es pot consultar a:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaci-

ones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion8_EstrategiaVacunacion.pdf
A Catalunya, es va iniciar la vacunació contra la Covid a finals del mes de de-

sembre, amb l’arribada de les primeres vacunes, i s’han anat completant els diferents 
grups de priorització a mesura que ha anat avançant la vacunació amb les dosis dis-
ponibles.

En aquest sentit, es va iniciar la vacunació dels col·lectius essencials, entre ells 
els docents amb l’arribada de les primeres dosis de vacuna AstraZeneca (edat reco-
manada administració fins als 55 anys).

Tenint en compte les recomanacions d’utilització de la vacuna, es va poder avan-
çar en els grups prioritzats segons l’estratègia que eren els col·lectius de treballadors 
essencials:

Grupo 6. Colectivos con una función esencial para la sociedad, desarrollando su 
actividad con carácter presencial, al menos una parte de la jornada

Grupo 6A. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas. 
Incluye Guardia Civil, Policía Nacional, Autonómica y Local, Bomberos, técnicos 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, profesionales de Protección civil, Emergen-
cias y Fuerzas Armadas.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion8_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion8_EstrategiaVacunacion.pdf
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Grupo 6B. Docentes y personal de educación infantil (0-6 años) y educación 
especial, incluyendo tanto docentes como otros profesionales que atienden directa-
mente al alumnado de centros autorizados por las CCAA como centros de educa-
ción infantil, de titularidad pública y privada.

Grupo 6C. Docentes y personal de educación primaria y secundaria, incluyen-
do tanto docentes como otros profesionales que atienden al alumnado en centros de 
enseñanza reglada con carácter obligatorio, de titularidad pública y privada. Las 
personas del grupo 6 pendientes de comenzar con la pauta de vacunación se vacu-
narán con vacunas de ARNm o con vacuna de Janssen (≥40 años).

Posteriorment, les recomanacions d’utilització de la vacuna es van modificar i 
es va recomanar la utilització de la vacuna en el grup de persones de 65 a 69 anys 
(grup 5C de l’estratègia).

En el moment, que es va disposar de vacunes, s’ha anat avançat en la vacunació 
dels col·lectius segons la priorització establerta a l’estratègia de vacunació establerta 
pel Ministeri de Sanitat, la qual s’ha realitzat en base a principis de major vulne-
rabilitat i exposició i per tant, és important anar avançant en la vacunació seguint 
aquesta priorització.

En aquest sentit, es va reprendre la vacunació dels col·lectius essencials tant bon 
punt es va avançar en la vacunació de les persones de 65 anys o més. Des del De-
partament de Salut, s’estan duent a terme tots els esforços per avançar de la manera 
més eficient i ràpida per a garantir la vacunació dels ciutadans.

Així, d’acord amb el Decret llei 8/2021, de 16 de febrer, i per tal de garantir l’ac-
cessibilitat a la vacunació a tot el personal dels centres educatius (docent i no do-
cent), el Departament de Salut va establir amb el Departament d’Educació el circuit 
per a la vacunació. En aquests moments, amb les vacunes disponibles, s’ha ofert la 
vacunació a tots els treballadors docents i no docents dels quals s’han facilitat les 
dades des del Departament d’Educació. Les cobertures assolides són (actualitzades 
a 28 de juny) les següents:

Primera dosis: 83,71%
Segona dosis: 62,83%
En darrer lloc, cal tenir en compte que la recomanació per a l’administració de la 

segona dosis de vacuna AstraZeneca (la que s’ha administrar a una part important 
del col·lectiu) era de 12 setmanes i actualment és de 10 setmanes a Catalunya. Per 
aquest motiu, durant el període de juny i juliol s’administraran majoritàriament les 
segones dosis d’aquesta vacuna.

Barcelona, 14 de juliol de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a 
acabar el procés de vacunació del personal dels centres educatius
314-00414/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11935 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00413/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canvi de criteri 
amb relació al pla de vacunació del personal dels centres educatius
314-00415/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11935 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00413/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i el 
percentatge de professionals dels centres educatius que no estaran 
vacunats abans que acabi el curs 2020-2021
314-00416/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11935 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00413/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones inscrites a les meses d’emergència
314-00503/13

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12577 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-00503/13 us 
informo del següent:

Adjunt trobareu les dades de la Mesa de Valoració de les Situacions d’Emergèn-
cies Econòmiques i Socials de Catalunya, en les quals no s’inclouen els casos gestio-
nats per les meses dels 11 municipis que actualment tenen un òrgan tècnic col·legiat 
de característiques i funcions anàlogues a la Mesa de Catalunya. En conseqüència, 
al marge de casos puntuals a municipis amb mesa pròpia, les dades d’aquests 11 mu-
nicipis són gestionades per les meses locals, gestionades pels propis ajuntaments, els 
quals han de disposar de la darrera dada actualitzada de persones inscrites.

Així, en la documentació annexa us relaciono la informació de què l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya disposa a tancament del primer trimestre de 2021, desglos-
sada per municipis.

08001 Abrera -
08002 Aguilar de Segarra -
08003 Alella 1
08004 Alpens -
08005 Ametlla del Vallès, l’ -
08006 Arenys de Mar 1
08007 Arenys de Munt -
08008 Argençola -
08009 Argentona -
08010 Artés 1
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08011 Avià -
08012 Avinyó -
08013 Avinyonet del Penedès -
08014 Aiguafreda -
08015 Badalona 2
08016 Bagà -
08017 Balenyà -
08018 Balsareny -
08019 Barcelona 8
08020 Begues 2
08021 Bellprat -
08022 Berga 1
08023 Bigues i Riells -
08024 Borredà -
08025 Bruc, el -
08026 Brull, el -
08027 Cabanyes, les -
08028 Cabrera d’Anoia -
08029 Cabrera de Mar 2
08030 Cabrils -
08031 Calaf -
08032 Caldes d’Estrac -
08033 Caldes de Montbui 2
08034 Calders -
08035 Calella 2
08036 Calonge de Segarra -
08037 Calldetenes -
08038 Callús -
08039 Campins -
08040 Canet de Mar 4
08041 Canovelles 7
08042 Cànoves i Samalús 1
08043 Canyelles 1
08044 Capellades 2
08045 Capolat -
08046 Cardedeu -
08047 Cardona -
08048 Carme -
08049 Casserres -
08050 Castellar del Riu -
08051 Castellar del Vallès 7
08052 Castellar de N’Hug -
08053 Castellbell i el Vilar -
08054 Castellbisbal -
08055 Castellcir -
08056 Castelldefels 13
08057 Castell de l’Areny -
08058 Castellet i la Gornal 1
08059 Castellfollit del Boix -
08060 Castellfollit de Riubregós -
08061 Castellgalí -
08062 Castellnou de Bages -
08063 Castellolí -
08064 Castellterçol -
08065 Castellví de la Marca -
08066 Castellví de Rosanes -
08067 Centelles 1
08068 Cervelló 1
08069 Collbató -
08070 Collsuspina -
08071 Copons -
08072 Corbera de Llobregat -
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08073 Cornellà de Llobregat -
08074 Cubelles 6
08075 Dosrius -
08076 Esparreguera 1
08077 Esplugues de Llobregat 6
08078 Espunyola, l’ -
08079 Estany, l’ -
08080 Fígols -
08081 Fogars de Montclús -
08082 Fogars de la Selva -
08083 Folgueroles -
08084 Fonollosa -
08085 Font-rubí -
08086 Franqueses del Vallès, les 13
08087 Gallifa -
08088 Garriga, la 1
08089 Gavà 19
08090 Gaià -
08091 Gelida 2
08092 Gironella -
08093 Gisclareny -
08094 Granada, la -
08095 Granera -
08096 Granollers 25
08097 Gualba -
08098 Sant Salvador de Guardiola -
08099 Guardiola de Berguedà -
08100 Gurb 1
08101 Hospitalet de Llobregat, l’ -
08102 Igualada -
08103 Jorba -
08104 Llacuna, la -
08105 Llagosta, la 7
08106 Llinars del Vallès 3
08107 Lliçà d’Amunt 1
08108 Lliçà de Vall 1
08109 Lluçà -
08110 Malgrat de Mar 1
08111 Malla -
08112 Manlleu 4
08113 Manresa 21
08114 Martorell -
08115 Martorelles -
08116 Masies de Roda, les -
08117 Masies de Voltregà, les -
08118 Masnou, el -
08119 Masquefa 1
08120 Matadepera -
08121 Mataró 55
08122 Mediona 1
08123 Molins de Rei 3
08124 Mollet del Vallès 5
08125 Montcada i Reixac 14
08126 Montgat 2
08127 Monistrol de Montserrat 2
08128 Monistrol de Calders -
08129 Muntanyola -
08130 Montclar -
08131 Montesquiu -
08132 Montmajor -
08133 Montmaneu -
08134 Figaró-Montmany 1
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08135 Montmeló -
08136 Montornès del Vallès 1
08137 Montseny -
08138 Moià 4
08139 Mura -
08140 Navarcles -
08141 Navàs -
08142 Nou de Berguedà, la -
08143 Òdena -
08144 Olvan -
08145 Olèrdola -
08146 Olesa de Bonesvalls -
08147 Olesa de Montserrat -
08148 Olivella 1
08149 Olost -
08150 Orís -
08151 Oristà -
08152 Orpí -
08153 Òrrius -
08154 Pacs del Penedès -
08155 Palafolls 3
08156 Palau-solità i Plegamans -
08157 Pallejà -
08158 Papiol, el -
08159 Parets del Vallès 1
08160 Perafita -
08161 Piera -
08162 Hostalets de Pierola, els -
08163 Pineda de Mar 24
08164 Pla del Penedès, el -
08165 Pobla de Claramunt, la -
08166 Pobla de Lillet, la -
08167 Polinyà 2
08168 Pontons -
08169 Prat de Llobregat, el 21
08170 Prats de Rei, els -
08171 Prats de Lluçanès -
08172 Premià de Mar 1
08174 Puigdàlber -
08175 Puig-reig -
08176 Pujalt -
08177 Quar, la -
08178 Rajadell -
08179 Rellinars -
08180 Ripollet 47
08181 Roca del Vallès, la 4
08182 Pont de Vilomara i Rocafort, el 1
08183 Roda de Ter 2
08184 Rubí 30
08185 Rubió -
08187 Sabadell -
08188 Sagàs -
08189 Sant Pere Sallavinera -
08190 Saldes -
08191 Sallent -
08192 Santpedor -
08193 Sant Iscle de Vallalta -
08194 Sant Adrià de Besòs -
08195 Sant Agustí de Lluçanès -
08196 Sant Andreu de la Barca 4
08197 Sant Andreu de Llavaneres -
08198 Sant Antoni de Vilamajor 2
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08199 Sant Bartomeu del Grau -
08200 Sant Boi de Llobregat 30
08201 Sant Boi de Lluçanès -
08202 Sant Celoni 16
08203 Sant Cebrià de Vallalta 1
08204 Sant Climent de Llobregat 1
08205 Sant Cugat del Vallès -
08206 Sant Cugat Sesgarrigues -
08207 Sant Esteve de Palautordera -
08208 Sant Esteve Sesrovires 1
08209 Sant Fost de Campsentelles 1
08210 Sant Feliu de Codines 1
08211 Sant Feliu de Llobregat 1
08212 Sant Feliu Sasserra -
08213 Sant Fruitós de Bages 3
08214 Vilassar de Dalt 5
08215 Sant Hipòlit de Voltregà -
08216 Sant Jaume de Frontanyà -
08217 Sant Joan Despí 5
08218 Sant Joan de Vilatorrada -
08219 Vilassar de Mar 2
08220 Sant Julià de Vilatorta -
08221 Sant Just Desvern -
08222 Sant Llorenç d’Hortons -
08223 Sant Llorenç Savall -
08224 Sant Martí de Centelles -
08225 Sant Martí d’Albars -
08226 Sant Martí de Tous -
08227 Sant Martí Sarroca -
08228 Sant Martí Sesgueioles -
08229 Sant Mateu de Bages -
08230 Premià de Dalt 3
08231 Sant Pere de Ribes 11
08232 Sant Pere de Riudebitlles -
08233 Sant Pere de Torelló -
08234 Sant Pere de Vilamajor 1
08235 Sant Pol de Mar 1
08236 Sant Quintí de Mediona -
08237 Sant Quirze de Besora -
08238 Sant Quirze del Vallès 1
08239 Sant Quirze Safaja -
08240 Sant Sadurní d’Anoia -
08241 Sant Sadurní d’Osormort -
08242 Marganell -
08243 Santa Cecília de Voltregà -
08244 Santa Coloma de Cervelló 1
08245 Santa Coloma de Gramenet 72
08246 Santa Eugènia de Berga 1
08247 Santa Eulàlia de Riuprimer -
08248 Santa Eulàlia de Ronçana 1
08249 Santa Fe del Penedès -
08250 Santa Margarida de Montbui -
08251 Santa Margarida i els Monjos -
08252 Barberà del Vallès 9
08253 Santa Maria de Besora -
08254 Esquirol, l’ -
08255 Santa Maria de Merlès -
08256 Santa Maria de Martorelles -
08257 Santa Maria de Miralles -
08258 Santa Maria d’Oló -
08259 Santa Maria de Palautordera 3
08260 Santa Perpètua de Mogoda 11
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08261 Santa Susanna 1
08262 Sant Vicenç de Castellet -
08263 Sant Vicenç dels Horts 7
08264 Sant Vicenç de Montalt 2
08265 Sant Vicenç de Torelló 1
08266 Cerdanyola del Vallès -
08267 Sentmenat 2
08268 Cercs -
08269 Seva -
08270 Sitges 1
08271 Sobremunt -
08272 Sora -
08273 Subirats -
08274 Súria 1
08275 Tavèrnoles -
08276 Tagamanent -
08277 Talamanca -
08278 Taradell -
08279 Terrassa 2
08280 Tavertet -
08281 Teià 1
08282 Tiana -
08283 Tona -
08284 Tordera 2
08285 Torelló 1
08286 Torre de Claramunt, la -
08287 Torrelavit -
08288 Torrelles de Foix 1
08289 Torrelles de Llobregat 1
08290 Ullastrell -
08291 Vacarisses -
08292 Vallbona d’Anoia -
08293 Vallcebre -
08294 Vallgorguina -
08295 Vallirana 1
08296 Vallromanes 1
08297 Veciana -
08298 Vic -
08299 Vilada 1
08300 Viladecavalls -
08301 Viladecans 9
08302 Vilanova del Camí -
08303 Vilanova de Sau 1
08304 Vilobí del Penedès -
08305 Vilafranca del Penedès 6
08306 Vilalba Sasserra -
08307 Vilanova i la Geltrú 26
08308 Viver i Serrateix -
08901 Rupit i Pruit -
08902 Vilanova del Vallès 1
08903 Sant Julià de Cerdanyola -
08904 Badia del Vallès 2
08905 Palma de Cervelló, la -
17001 Agullana -
17002 Aiguaviva -
17003 Albanyà -
17004 Albons -
17005 Far d’Empordà, el -
17006 Alp -
17007 Amer -
17008 Anglès 3
17009 Arbúcies -
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17010 Argelaguer -
17011 Armentera, l’ -
17012 Avinyonet de Puigventós -
17013 Begur -
17014 Vajol, la -
17015 Banyoles 5
17016 Bàscara -
17018 Bellcaire d’Empordà -
17019 Besalú -
17020 Bescanó -
17021 Beuda -
17022 Bisbal d’Empordà, la 1
17023 Blanes 15
17024 Bolvir -
17025 Bordils -
17026 Borrassà -
17027 Breda 1
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa -
17029 Boadella i les Escaules -
17030 Cabanes -
17031 Cabanelles -
17032 Cadaqués -
17033 Caldes de Malavella 4
17034 Calonge i Sant Antoni 3
17035 Camós -
17036 Campdevànol -
17037 Campelles -
17038 Campllong -
17039 Camprodon -
17040 Canet d’Adri -
17041 Cantallops -
17042 Capmany -
17043 Queralbs -
17044 Cassà de la Selva 2
17046 Castellfollit de la Roca -
17047 Castelló d’Empúries 3
17048 Castell-Platja d’Aro 1
17049 Celrà -
17050 Cervià de Ter -
17051 Cistella -
17052 Siurana -
17054 Colera -
17055 Colomers -
17056 Cornellà del Terri -
17057 Corçà -
17058 Crespià -
17060 Darnius -
17061 Das -
17062 Escala, l’ 3
17063 Espinelves -
17064 Espolla -
17065 Esponellà -
17066 Figueres 6
17067 Flaçà -
17068 Foixà -
17069 Fontanals de Cerdanya -
17070 Fontanilles -
17071 Fontcoberta -
17073 Fornells de la Selva 1
17074 Fortià -
17075 Garrigàs -
17076 Garrigoles -
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17077 Garriguella -
17078 Ger -
17079 Girona 13
17080 Gombrèn -
17081 Gualta -
17082 Guils de Cerdanya -
17083 Hostalric 3
17084 Isòvol -
17085 Jafre -
17086 Jonquera, la 1
17087 Juià -
17088 Lladó -
17089 Llagostera 1
17090 Llambilles -
17091 Llanars -
17092 Llançà 1
17093 Llers -
17094 Llívia -
17095 Lloret de Mar 5
17096 Llosses, les -
17097 Madremanya -
17098 Maià de Montcal -
17099 Meranges -
17100 Masarac -
17101 Massanes 1
17102 Maçanet de Cabrenys -
17103 Maçanet de la Selva 2
17105 Mieres -
17106 Mollet de Peralada -
17107 Molló -
17109 Montagut i Oix -
17110 Mont-ras -
17111 Navata -
17112 Ogassa -
17114 Olot 7
17115 Ordis -
17116 Osor -
17117 Palafrugell 3
17118 Palamós 1
17119 Palau de Santa Eulàlia -
17120 Palau-saverdera -
17121 Palau-sator -
17123 Palol de Revardit -
17124 Pals -
17125 Pardines -
17126 Parlavà -
17128 Pau -
17129 Pedret i Marzà -
17130 Pera, la -
17132 Peralada -
17133 Planes d’Hostoles, les -
17134 Planoles -
17135 Pont de Molins -
17136 Pontós -
17137 Porqueres -
17138 Portbou -
17139 Preses, les -
17140 Port de la Selva, el -
17141 Puigcerdà -
17142 Quart -
17143 Rabós -
17144 Regencós -
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17145 Ribes de Freser -
17146 Riells i Viabrea 1
17147 Ripoll 1
17148 Riudarenes 1
17149 Riudaura -
17150 Riudellots de la Selva -
17151 Riumors -
17152 Roses 4
17153 Rupià -
17154 Sales de Llierca -
17155 Salt 3
17157 Sant Andreu Salou -
17158 Sant Climent Sescebes -
17159 Sant Feliu de Buixalleu -
17160 Sant Feliu de Guíxols 21
17161 Sant Feliu de Pallerols -
17162 Sant Ferriol -
17163 Sant Gregori -
17164 Sant Hilari Sacalm 1
17165 Sant Jaume de Llierca -
17166 Sant Jordi Desvalls -
17167 Sant Joan de les Abadesses -
17168 Sant Joan de Mollet -
17169 Sant Julià de Ramis -
17170 Vallfogona de Ripollès -
17171 Sant Llorenç de la Muga -
17172 Sant Martí de Llémena -
17173 Sant Martí Vell -
17174 Sant Miquel de Campmajor -
17175 Sant Miquel de Fluvià -
17176 Sant Mori -
17177 Sant Pau de Segúries -
17178 Sant Pere Pescador -
17180 Santa Coloma de Farners 3
17181 Santa Cristina d’Aro 2
17182 Santa Llogaia d’Àlguema -
17183 Sant Aniol de Finestres -
17184 Santa Pau -
17185 Sant Joan les Fonts -
17186 Sarrià de Ter 1
17187 Saus, Camallera i Llampaies -
17188 Selva de Mar, la -
17189 Cellera de Ter, la 1
17190 Serinyà -
17191 Serra de Daró -
17192 Setcases -
17193 Sils 3
17194 Susqueda -
17195 Tallada d’Empordà, la 1
17196 Terrades -
17197 Torrent -
17198 Torroella de Fluvià -
17199 Torroella de Montgrí -
17200 Tortellà -
17201 Toses -
17202 Tossa de Mar 1
17203 Ultramort -
17204 Ullà -
17205 Ullastret -
17206 Urús -
17207 Vall d’en Bas, la -
17208 Vall de Bianya, la -
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17209 Vall·llobrega -
17210 Ventalló -
17211 Verges -
17212 Vidrà -
17213 Vidreres -
17214 Vilabertran -
17215 Vilablareix -
17216 Viladasens -
17217 Viladamat -
17218 Vilademuls -
17220 Viladrau -
17221 Vilafant 1
17222 Vilaür -
17223 Vilajuïga -
17224 Vilallonga de Ter -
17225 Vilamacolum -
17226 Vilamalla -
17227 Vilamaniscle -
17228 Vilanant -
17230 Vila-sacra -
17232 Vilopriu -
17233 Vilobí d’Onyar -
17234 Biure -
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura -
17902 Forallac -
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí -
25001 Abella de la Conca -
25002 Àger -
25003 Agramunt -
25004 Alamús, els -
25005 Alàs i Cerc -
25006 Albagés, l’ -
25007 Albatàrrec -
25008 Albesa -
25009 Albi, l’ -
25010 Alcanó -
25011 Alcarràs -
25012 Alcoletge -
25013 Alfarràs 2
25014 Alfés -
25015 Algerri -
25016 Alguaire 1
25017 Alins -
25019 Almacelles -
25020 Almatret -
25021 Almenar -
25022 Alòs de Balaguer -
25023 Alpicat -
25024 Alt Àneu -
25025 Naut Aran -
25027 Anglesola -
25029 Arbeca -
25030 Pont de Bar, el -
25031 Arres -
25032 Arsèguel -
25033 Artesa de Lleida 1
25034 Artesa de Segre -
25035 Sentiu de Sió, la -
25036 Aspa -
25037 Avellanes i Santa Linya, les -
25038 Aitona -
25039 Baix Pallars -
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25040 Balaguer 3
25041 Barbens -
25042 Baronia de Rialb, la -
25043 Vall de Boí, la -
25044 Bassella -
25045 Bausen -
25046 Belianes -
25047 Bellcaire d’Urgell -
25048 Bell-lloc d’Urgell -
25049 Bellmunt d’Urgell -
25050 Bellpuig -
25051 Bellver de Cerdanya -
25052 Bellvís -
25053 Benavent de Segrià -
25055 Biosca -
25056 Bovera -
25057 Bòrdes, es -
25058 Borges Blanques, les -
25059 Bossòst -
25060 Cabanabona -
25061 Cabó -
25062 Camarasa -
25063 Canejan -
25064 Castellar de la Ribera -
25067 Castelldans -
25068 Castellnou de Seana -
25069 Castelló de Farfanya -
25070 Castellserà -
25071 Cava -
25072 Cervera 1
25073 Cervià de les Garrigues -
25074 Ciutadilla -
25075 Clariana de Cardener -
25076 Cogul, el -
25077 Coll de Nargó -
25078 Corbins -
25079 Cubells -
25081 Espluga Calba, l’ -
25082 Espot -
25085 Estaràs -
25086 Esterri d’Àneu -
25087 Esterri de Cardós -
25088 Estamariu -
25089 Farrera -
25092 Floresta, la -
25093 Fondarella -
25094 Foradada -
25096 Fuliola, la -
25097 Fulleda -
25098 Gavet de la Conca -
25099 Golmés 1
25100 Gósol -
25101 Granadella, la -
25102 Granja d’Escarp, la -
25103 Granyanella -
25104 Granyena de Segarra -
25105 Granyena de les Garrigues -
25109 Guimerà -
25110 Guissona -
25111 Guixers -
25112 Ivars de Noguera -
25113 Ivars d’Urgell 1



BOPC 99
5 d’agost de 2021

1.25.15. Preguntes per escrit 46

25114 Ivorra -
25115 Isona i Conca Dellà -
25118 Juncosa -
25119 Juneda 1
25120 Lleida 2
25121 Les -
25122 Linyola -
25123 Lladorre -
25124 Lladurs -
25125 Llardecans -
25126 Llavorsí -
25127 Lles de Cerdanya -
25128 Llimiana -
25129 Llobera -
25130 Maldà -
25131 Massalcoreig -
25132 Massoteres -
25133 Maials -
25134 Menàrguens -
25135 Miralcamp -
25136 Molsosa, la -
25137 Mollerussa -
25138 Montgai -
25139 Montellà i Martinet -
25140 Montferrer i Castellbò -
25141 Montoliu de Segarra -
25142 Montoliu de Lleida -
25143 Montornès de Segarra -
25145 Nalec -
25146 Navès -
25148 Odèn -
25149 Oliana -
25150 Oliola -
25151 Olius -
25152 Oluges, les -
25153 Omellons, els -
25154 Omells de Na Gaia, els -
25155 Organyà -
25156 Os de Balaguer -
25157 Ossó de Sió -
25158 Palau d’Anglesola, el 1
25161 Conca de Dalt -
25163 Coma i la Pedra, la -
25164 Penelles -
25165 Peramola -
25166 Pinell de Solsonès -
25167 Pinós -
25168 Poal, el -
25169 Pobla de Cérvoles, la -
25170 Bellaguarda -
25171 Pobla de Segur, la -
25172 Ponts -
25173 Pont de Suert, el -
25174 Portella, la -
25175 Prats i Sansor -
25176 Preixana -
25177 Preixens -
25179 Prullans -
25180 Puiggròs -
25181 Puigverd d’Agramunt -
25182 Puigverd de Lleida -
25183 Rialp -
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25185 Ribera d’Urgellet -
25186 Riner -
25189 Rosselló -
25190 Salàs de Pallars -
25191 Sanaüja -
25192 Sant Guim de Freixenet -
25193 Sant Llorenç de Morunys -
25194 Sant Ramon -
25196 Sant Esteve de la Sarga -
25197 Sant Guim de la Plana -
25200 Sarroca de Lleida -
25201 Sarroca de Bellera -
25202 Senterada -
25203 Seu d’Urgell, la -
25204 Seròs -
25205 Sidamon -
25206 Soleràs, el -
25207 Solsona 1
25208 Soriguera -
25209 Sort -
25210 Soses -
25211 Sudanell -
25212 Sunyer -
25215 Talarn -
25216 Talavera -
25217 Tàrrega -
25218 Tarrés -
25219 Tarroja de Segarra -
25220 Térmens -
25221 Tírvia -
25222 Tiurana -
25223 Torà -
25224 Torms, els -
25225 Tornabous -
25226 Torrebesses -
25227 Torre de Cabdella, la -
25228 Torrefarrera 1
25230 Torregrossa -
25231 Torrelameu -
25232 Torres de Segre -
25233 Torre-serona -
25234 Tremp -
25238 Vallbona de les Monges -
25239 Valls de Valira, les -
25240 Vallfogona de Balaguer -
25242 Verdú -
25243 Vielha e Mijaran -
25244 Vilagrassa -
25245 Vilaller -
25247 Vilamòs -
25248 Vilanova de Bellpuig -
25249 Vilanova de l’Aguda -
25250 Vilanova de Meià -
25251 Vilanova de Segrià -
25252 Vila-sana -
25253 Vilosell, el -
25254 Vilanova de la Barca 1
25255 Vinaixa -
25901 Vall de Cardós -
25902 Sant Martí de Riucorb -
25903 Guingueta d’Àneu, la -
25904 Castell de Mur -
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25905 Ribera d’Ondara -
25906 Valls d’Aguilar, les -
25907 Torrefeta i Florejacs -
25908 Fígols i Alinyà -
25909 Vansa i Fórnols, la -
25910 Josa i Tuixén -
25911 Plans de Sió, els -
25912 Gimenells i el Pla de la Font -
25913 Riu de Cerdanya -
43001 Aiguamúrcia -
43002 Albinyana -
43003 Albiol, l’ -
43004 Alcanar -
43005 Alcover 1
43006 Aldover -
43007 Aleixar, l’ -
43008 Alfara de Carles -
43009 Alforja -
43010 Alió -
43011 Almoster -
43012 Altafulla -
43013 Ametlla de Mar, l’ -
43014 Amposta 2
43015 Arbolí -
43016 Arboç, l’ 2
43017 Argentera, l’ -
43018 Arnes -
43019 Ascó -
43020 Banyeres del Penedès -
43021 Barberà de la Conca -
43022 Batea -
43023 Bellmunt del Priorat -
43024 Bellvei 1
43025 Benifallet -
43026 Benissanet -
43027 Bisbal de Falset, la -
43028 Bisbal del Penedès, la 1
43029 Blancafort -
43030 Bonastre -
43031 Borges del Camp, les -
43032 Bot -
43033 Botarell -
43034 Bràfim -
43035 Cabacés -
43036 Cabra del Camp -
43037 Calafell 3
43038 Cambrils 6
43039 Capafonts -
43040 Capçanes -
43041 Caseres -
43042 Castellvell del Camp -
43043 Catllar, el -
43044 Sénia, la -
43045 Colldejou -
43046 Conesa -
43047 Constantí -
43048 Corbera d’Ebre -
43049 Cornudella de Montsant -
43050 Creixell -
43051 Cunit 2
43052 Xerta -
43053 Duesaigües -
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43054 Espluga de Francolí, l’ -
43055 Falset -
43056 Fatarella, la -
43057 Febró, la -
43058 Figuera, la -
43059 Figuerola del Camp -
43060 Flix -
43061 Forès -
43062 Freginals -
43063 Galera, la -
43064 Gandesa -
43065 Garcia -
43066 Garidells, els -
43067 Ginestar -
43068 Godall -
43069 Gratallops -
43070 Guiamets, els -
43071 Horta de Sant Joan -
43072 Lloar, el -
43073 Llorac -
43074 Llorenç del Penedès 2
43075 Margalef -
43076 Marçà -
43077 Mas de Barberans -
43078 Masdenverge -
43079 Masllorenç -
43080 Masó, la -
43081 Maspujols 1
43082 Masroig, el -
43083 Milà, el -
43084 Miravet -
43085 Molar, el -
43086 Montblanc -
43088 Montbrió del Camp -
43089 Montferri -
43090 Montmell, el 1
43091 Mont-ral -
43092 Mont-roig del Camp -
43093 Móra d’Ebre -
43094 Móra la Nova -
43095 Morell, el 1
43096 Morera de Montsant, la -
43097 Nou de Gaià, la -
43098 Nulles -
43099 Palma d’Ebre, la -
43100 Pallaresos, els -
43101 Passanant i Belltall -
43102 Paüls -
43103 Perafort -
43104 Perelló, el -
43105 Piles, les -
43106 Pinell de Brai, el -
43107 Pira -
43108 Pla de Santa Maria, el -
43109 Pobla de Mafumet, la -
43110 Pobla de Massaluca, la -
43111 Pobla de Montornès, la -
43112 Poboleda -
43113 Pont d’Armentera, el -
43114 Porrera -
43115 Pradell de la Teixeta -
43116 Prades -

Fascicle segon
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43117 Prat de Comte -
43118 Pratdip -
43119 Puigpelat -
43120 Querol -
43121 Rasquera -
43122 Renau -
43123 Reus 4
43124 Riba, la -
43125 Riba-roja d’Ebre -
43126 Riera de Gaià, la -
43127 Riudecanyes -
43128 Riudecols -
43129 Riudoms -
43130 Rocafort de Queralt -
43131 Roda de Berà -
43132 Rodonyà -
43133 Roquetes -
43134 Rourell, el -
43135 Salomó -
43136 Sant Carles de la Ràpita -
43137 Sant Jaume dels Domenys 1
43138 Santa Bàrbara -
43139 Santa Coloma de Queralt -
43140 Santa Oliva 1
43141 Pontils -
43142 Sarral -
43143 Savallà del Comtat -
43144 Secuita, la -
43145 Selva del Camp, la -
43146 Senan -
43147 Solivella -
43148 Tarragona 10
43149 Tivenys -
43150 Tivissa -
43151 Torre de Fontaubella, la -
43152 Torre de l’Espanyol, la -
43153 Torredembarra 3
43154 Torroja del Priorat -
43155 Tortosa -
43156 Ulldecona -
43157 Ulldemolins -
43158 Vallclara -
43159 Vallfogona de Riucorb -
43160 Vallmoll -
43161 Valls 2
43162 Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant -
43163 Vendrell, el 15
43164 Vespella de Gaià -
43165 Vilabella -
43166 Vilallonga del Camp -
43167 Vilanova d’Escornalbou -
43168 Vilanova de Prades -
43169 Vilaplana -
43170 Vila-rodona -
43171 Vila-seca 4
43172 Vilaverd -
43173 Vilella Alta, la -
43174 Vilella Baixa, la -
43175 Vilalba dels Arcs -
43176 Vimbodí i Poblet -
43177 Vinebre -
43178 Vinyols i els Arcs -
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43901 Deltebre -
43902 Sant Jaume d’Enveja -
43903 Camarles -
43904 Aldea, l’ 1
43905 Salou 2
43906 Ampolla, l’ -
43907 Canonja, la -
    871

Barcelona, 20 de juliol de 2021
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del centre 
d’investigació per al desplegament de les cases d’infants
314-00678/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12578 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-00678/13 i 
314-00679/13, atès que les iniciatives indicades 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 major cohesió a la infor-
mació i afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi. Us informo del següent:

Durant la legislatura passada, des de la Direcció General d’Atenció a la Infàn-
cia i l’Adolescència (DGAIA) es va dissenyar un centre de recerca especialitzat en 
maltractaments infantils destinat a la investigació, a la formació avançada dels i les 
professionals del sistema de protecció i a l’intercanvi i la transferència de coneixe-
ment en aquest àmbit. La vocació d’aquest equipament és el de ser un referent per a 
les polítiques de prevenció i protecció del maltractament infantil, així com en la di-
vulgació del coneixement i en la sensibilització d’aquesta matèria al nostre país. En 
aquests moments des de la DGAIA es continua treballant en la planificació d’aquest 
projecte per a poder desplegar-lo en els propers anys.

Alhora, també us faig saber que la Unitat Integrada d’Atenció als Infants i Ado-
lescents Víctimes d’Abusos Sexuals de Tarragona, que va entrar en funcionament 
el juliol de 2020, és un projecte pioner, tant a Catalunya com a Espanya, basat en el 
model Barnahus estès als països nòrdics.

El seu objectiu és evitar la revictimització dels infants i adolescents que han pa-
tit abusos, facilitant que les diferents instàncies que intervenen en aquests processos 
(policia, jutjat, servei d’infància, centre mèdic...) els atenguin en un únic espai. Hi 
treballa a temps complet un equip psicosocial de set persones, i altres professionals 
s’hi desplacen quan cal o bé hi connecten per videoconferència. A més, el centre té 
aspecte de llar perquè víctimes i famílies el percebin com un espai acollidor.

El servei ha estat desenvolupat per un equip plurisdisciplinar format en l’aten-
ció a les víctimes d’abusos sexuals i ha comptat amb l’assessorament de Save the 
Children. El principal impulsor és el Departament de Drets Socials –a través de la 
Direcció General de l’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA)–, però amb 
coordinació amb Salut, Educació, Justícia i Interior.



BOPC 99
5 d’agost de 2021

1.25.15. Preguntes per escrit 52

A l’equipament es fa la valoració, atenció, tractament i seguiment de qualsevol 
infant o adolescent víctima d’abús sexual i de les seves famílies. El servei s’activa 
des del moment de la notificació, a la unitat integrada, de les sospites que un infant/
adolescent ha estat víctima d’abús sexual. Recollida la notificació, l’abordatge de la 
unitat abasta un seguit d’intervencions que s’articulen en el marc del treball integrat 
per, d’una banda, atendre les necessitats de la víctima menor d’edat i la seva família 
i, de l’altra, informar i assessorar la judicatura i la fiscalia. Així, la intervenció in-
clou l’avaluació psicosocial de la víctima, la seva família i el seu entorn, la investi-
gació policial, l’exploració mèdico-forense i l’entrevista de la víctima i el tractament 
terapèutic.

La Unitat Integrada d’Atenció als Infants i Adolescents Víctimes d’Abusos Se-
xuals és un projecte pilot i la idea és estendre’l a tot el territori un cop s’hagi fet 
l’avaluació corresponent, que tot just a finals de juliol de 2021 farà un any que està 
en marxa, tot i l’impacte de la Covid 19, que n’ha alentit el procés d’implementació. 
Amb tot, si els resultats de la prova pilot de Tarragona són satisfactoris, el Govern 
preveu obrir més centres en altres indrets del país tan aviat com sigui possible.

Barcelona, 23 de juliol de 2021
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de 
les cases d’infants
314-00679/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12578 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00678/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors estrangers no acompanyats atesos en centres d’acollida en 
el període 2011-2020
314-00690/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-00690/13, 
314-00691/13, 314-00692/13, 314-00693/13, 314-00694/13, 314-00695/13, 314-
00696/13, 314-00697/13, 314-00698/13, 314-00699/13 i 314-00700/13.

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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar major cohesió a la informació 
i afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi. Us informo del següent:

L’atenció i protecció adreçada a infants i joves emigrats sols tutelats per la Gene-
ralitat és la mateixa que s’adreça, amb caràcter general, al conjunt d’infants i joves 
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tutelats i extutelats. El Govern no fa distincions per motius d’origen ni discrimina en 
funció dels motius d’ingrés al sistema de protecció.

Tota la informació i dades estadístiques relatives a l’arribada d’infants i joves 
emigrats sols i els recursos d’acollida és pública i es troba disponible (i actualitzada 
regularment) a la web del Departament de Drets Socials, dins l’apartat de l’Estratè-
gia catalana per a l’acollida i la inclusió dels infants i joves emigrats sols.

Barcelona, 23 de juliol de 2021
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de 
l’acolliment dels menors estrangers no acompanyats del 2011 ençà
314-00691/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00690/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes 
amb les empreses que gestionen els centres tutelars per a menors 
estrangers no acompanyats
314-00692/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00690/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
destinats als menors estrangers no acompanyats
314-00693/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00690/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
destinats als ex-menors estrangers no acompanyats
314-00694/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00690/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres d’acollida per als menors i els ex-menors estrangers no 
acompanyats
314-00695/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00690/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans per a 
l’acollida de menors no acompanyats
314-00696/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00690/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
prevenir que arribin més menors estrangers no acompanyats
314-00697/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00690/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors estrangers no acompanyats que cobren alguna prestació
314-00698/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00690/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les 
prestacions econòmiques destinades a ex-menors estrangers no 
acompanyats els anys 2018, 2019 i 2020
314-00699/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00690/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
que s’impulsen per als menors i els ex-menors estrangers no 
acompanyats
314-00700/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00690/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de 
gratuïtat del telèfon 061
314-00912/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 preguntes parlamentàries 314-00912/13 a 314-
918/13 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 tal de facilitar-ne l’elaboració.

El Govern de la Generalitat de Catalunya gestiona dues línies telefòniques oficials:
112_telèfon d’Emergències
061_telèfon de Salut

El 061/Salut Respon és el telèfon d’atenció en salut a Catalunya, al que s’adrecen 
ciutadans i ciutadanes davant qualsevol problema o qüestió relacionada amb la salut.

Anualment, el 061 gestiona prop de 2,5 milions de trucades any, bé sigui per a 
la resolució de tràmits administratius –com pugui ser la pèrdua de la targeta d’iden-
tificació sanitària, conèixer quina és la farmàcia de guàrdia, etc.–, per qüestions de 
salut –com la febre d’un nadó, una reacció al·lèrgica, canvis en la medicació, etc.–, o 
bé per problemes greus de salut –que poden derivar en l’activació d’un metge a do-
micili, d’una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) o l’activació 
de helicòpter medicalitzat.

Previ a la irrupció de la Covid, el servei, operatiu les 24 hores del dia, els 365 dies 
de l’any, era gestionat per un equip de més de 200 professionals, entre tècnics/ques, 
metges/ses i infermeres. La finalitat del servei és donar resposta a tot tipus de petició 
sanitària, a través dels professionals del 061 que tenen accés a la Història Clínica de 
Catalunya (HC3) i al pla de medicació dels pacients. Per tant, poden fer una orienta-
ció diagnòstica prèvia a la mobilització del pacient, assessorant-lo o activant el recurs 
sanitari més adient en cas de ser necessari.

El passat mes de març, arran de la situació sobrevinguda com a conseqüència de 
l’afectació de la Covid-19, el servei del 061 va passar, en qüestió de dies, d’atendre 
una mitjana de 6.400 trucades diàries a rebre’n més de 41.000. Tot i que disposava 
de la capacitat per absorbir el doble de les trucades habituals (en el passat s’havien 
gestionat pics de fins a 11.000 trucades diàries), l’excepcionalitat d’aquesta crisi sa-
nitària ha requerit de mesures excepcionals.
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Davant una situació que ultrapassava de llarg la capacitat real de donar-hi res-
posta amb els recursos disponibles en aquell moment, diferents Departaments de la 
Generalitat van coordinar-se per ampliar la capacitat i seguir donant resposta:

– El 12 de febrer vam realitzar la primera operativa de reforç del 061.
– Es van ampliar els recursos tecnològics, tant dels canals de comunicació d’en-

trada al 061 com de la centraleta que els gestiona. Vam passar dels 180 canals ini-
cials als 420 actuals.

– Es va habilitar la infraestructura necessària, amb un nou espai on allotjar el 
nou col·lectiu de gestors de demanda, per atendre consultes específiques envers el 
coronavirus.

– Es van seleccionar i formar al voltant de 400 nous gestors contractats a través 
de la col·laboració amb el CEMCAT (estudiants universitaris de l’àmbit sanitari), al-
hora que es va reforçar el col·lectiu intern d’infermeres consultores.

Fruit d’aquesta iniciativa, des del passat 25 de març el 061/Salut Respon disposa 
d’una nova sala plenament operativa a l’edifici Espai Bital, totalment interconnecta-
da amb la seu corporativa del SEM a L’Hospitalet de Llobregat i amb una capacitat 
de fins a 200 posicions addicionals.

Resultant de l’afectació de la pandèmia el servei 061/Salut Respon està atenent 
una mitjana de 15.000 trucades/dia, amb pics que multipliquen per 3 i 4 la mitjana 
de trucades. Val a dir també, que les trucades, addicionalment, tenen una comple-
xitat més elevada (per exemple, un component de gestió emocional, multiplicitat 
de casuístiques, incorporació de processos finalistes, utilització d’eCAP –progra-
ma d’història clínica informatitzada que fan servir els centres d’Atenció Primària–, 
i agenda 4CW –agenda electrònica genèrica amb accés administratiu–, per donar 
resposta al ciutadà i simplificar-li la gestió amb el sistema) que ha provocat un in-
crement del 65% de la mitjana del temps de durada de les trucades.

A aquest reforç del 061/Salut Respon, s’hi sumen altres iniciatives implementa-
des també per reforçar la prestació de l’atenció necessària a la ciutadania, com l’app 
STOP Covid-19 (per a dispositius mòbils i tauletes), que ens permet fer el seguiment 
dels pacients que presenten símptomes de la malaltia o en cas que es detecti un risc 
més elevat, derivar a seguiment telefònic pels professionals del 061.

La consolidació de totes aquestes estructures del 061 per reforçar l’assistència 
a la ciutadania ha permès triplicar la capacitat de resposta del servei i fer front a 
les noves situacions d’emergència provocades pel brot epidemiològic de la SARS-
CoV-2, que ha requerit d’un ús intensiu del servei 061/Salut Respon.

Cal recordar però que una de les primeres mesures que el Govern va aprovar, 
a l’inici de la pandèmia, va ser la gratuïtat del telèfon 061, a través del Decret llei 
6/2020, de 12 de març. Fins a la data, el preu de la trucada variava en funció de 
l’operador contractat i es facturava per segons. Aquest decret garantia la gratuïtat, 
tot i que en ser un règim tarifari de competència estatal, l’aixecament de l’estat 
d’alarma va revertir aquesta condició, sobre la que no podem intervenir en prime-
ra instància, però per a la que hem determinat altres fórmules jurídicament viables 
com el rescabalament del cost, per tal que les operadores telefòniques en garantei-
xin la gratuïtat a l’usuari què, si no és immediatament, s’abonarà en successives 
factures.

Des del Govern, mitjançant l’Acord de Govern GOV/164/2020, de 22 de desem-
bre, es va aprovar una fórmula per mantenir la gratuïtat del telèfon 061, subvencio-
nant el cost del servei a l’usuari mitjançant una línia adreçada a les operadores per 
evitar que repercuteixin el cost del servei als seus usuaris. Aquestes subvencions no 
representen cap benefici per a les companyies de telefonia, només el rescabalament 
de l’import del servei prestat, que si no aplicarien al ciutadà. Així, la Generalitat as-
sumeix el cost de les trucades al 061.

Davant la possible reclamació d’un usuari pel cobrament de la trucada, se li indi-
ca que contacti amb la seva operadora sol·licitant el rescabalament del cost del servei 
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i li facilitem l’enllaç al formulari de reclamació de l’Agència Catalana de Consum 
qui atendrà la seva reclamació [http://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamaci-
ons/reclamacio-queixa-denuncia/]

En compliment del previst en l’esmentat Acord de Govern, una vegada superat el 
període de negociació amb les empreses operadores, s’ha donat trasllat d’una pro-
posta de conveni que pugui donar resposta a les a les afectacions tècniques que la 
situació requereix, així com a les exigències administratives, legals i d’intervenció 
econòmica i financera de la Generalitat de Catalunya.

L’esmentat conveni està actualment en procés de signatura, a l’espera dels infor-
mes jurídics preceptius, i preveu donar cobertura al període de vigència de l’activa-
ció del Pla d’actuació del Procicat per emergències associades a malalties transmis-
sibles emergents amb potencial alt risc, en motiu de la crisis sanitària causada pel 
Covid-19.

Barcelona, 8 de juliol de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord entre la 
Generalitat i les companyies telefòniques amb relació a la gratuïtat 
del telèfon 061
314-00913/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00912/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment que 
cal seguir per a la devolució del cost de les trucades al 061
314-00914/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00912/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no 
s’ha fet una campanya institucional per a explicar el procediment per 
a la devolució del cost de les trucades al 061
314-00915/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00912/13.

http://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/
http://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gratuïtat i 
eficiència d’un telèfon només per a la gestió de la pandèmia
314-00916/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00912/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contracte amb 
l’empresa Ferroser amb relació els rastrejadors de la Covid-19
314-00917/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00912/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que han 
rebut les empreses Ferrovial i Ferroser durant la pandèmia de la 
Covid-19
314-00918/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00912/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
Palafolls (Maresme) ha perdut el servei de ginecologia
314-00995/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11254 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-00995/13 a 
314-01002/13 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 tal de proporcionar major cohesió a la informació.

Els veïns i les veïnes de Palafolls són atesos en el consultori local de Palafolls els 
dies laborables de 8 a 20 h (els divendres de 8 a 19 hores) i a l’estiu, del 15 de juliol 
a l’11 de setembre, de 8 a 15 hores. En aquest horari es presten els serveis de salut 
mental, treball social, salut escola, llevadora, ginecologia i consulta deshabituació 



BOPC 99
5 d’agost de 2021

1.25.15. Preguntes per escrit 59 

tabàquica, a més de medicina general i infermeria i pediatria. Els únics serveis de 
l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) que es concentren en el CAP capçalera de l’ABS, que 
és el CAP Doctor Torner de Malgrat de Mar, són el d’odontologia, espirometries, ci-
rurgia menor i crioteràpia, els tres perquè necessiten equipament específic, i rehabi-
litació grupal, per optimitzar grups i recursos. El consultori no ha disposat de servei 
d’atenció continuada, servei que en l’ABS presta el CAP de Malgrat de 8 a 20 hores 
els dissabtes, diumenges i festius, i a més s’amplia a les 24 hores els mesos d’estiu 
a causa de l’augment de població. El centre d’atenció continuada que li correspon 
obert les 24 hores tot l’any és el de Pineda de Mar.

Els consultoris locals han d’acostar el major nombre de serveis als veïns i veïnes 
de les poblacions que atenen, sempre tenint en compte que el centre capçalera de 
l’ABS pot centralitzar determinats serveis que necessitin equipaments o professio-
nals específics que cal dimensionar per un mínim de població per ser coberts per al 
conjunt de la població de tota l’ABS. En referència concreta al servei de ginecologia, 
el consultori local de Palafolls disposa dues consultes setmanals. Al llarg del 2019 
i el 2020 hi va haver problemes de cobrir les consultes per manca de personal per 
permisos de maternitat de professionals, però aquest 2021 s’està complint amb nor-
malitat. Amb motiu de les adaptacions provocades per la pandèmia per covid-19 de 
març de 2020 les classes de preparació al part es van programar per videoconferèn-
cia a tota l’ABS i en aquests moments encara es continuen fent on line. Està previst 
recuperar les classes de preparació al part presencials properament.

Els veïns i veïnes de Malgrat de Mar són atesos en el CAP Doctor Torner, el 
qual disposa de servei d’atenció continuada, d’acord amb els criteris del Pla nacional 
d’urgències de Catalunya, tot l’any de 8 a 20 hores els dissabtes, diumenges i festius, 
i a més s’amplia a les 24 hores els mesos d’estiu a causa de l’augment de població. 
El centre d’atenció continuada que li correspon obert les 24 hores tot l’any és el de 
Pineda de Mar.

Altrament, el Masnou compta amb el Punt d’Atenció Continuada que dona ser-
vei a la població del Masnou, Alella i Teià, i que ofereix l’atenció urgent de dilluns 
a diumenge i també els festius, de 8 h a 20 h. Fora d’aquests horaris d’atenció, les 
urgències de baixa i mitjana complexitat dels municipis del Masnou, Alella i Teià 
s’atenen al Centre d’Urgències d’Atenció Primària de Badalona, que està obert les 
24 h, tots els dies de l’any.

Barcelona, 16 de juliol de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
Palafolls (Maresme) ha perdut les classes de preparació al part
314-00996/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11254 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00995/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
Palafolls (Maresme) ha perdut el servei d’urgències del centre 
d’atenció primària
314-00997/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11254 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00995/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera 
raonable que els veïns de Palafolls (Maresme) s’hagin de desplaçar 
a Malgrat de Mar (Maresme) per a serveis d’atenció primària i 
urgències
314-00998/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11254 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00995/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst 
perquè el CAP Dr. Josep Torner i Fors, de Malgrat de Mar (Maresme), 
recuperi el servei d’urgències de vint-i-quatre hores
314-00999/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11254 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00995/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el 
Masnou, Alella i Teià (Maresme) han perdut el servei d’urgències de 
vint-i-quatre hores
314-01000/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11254 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00995/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera 
raonable que els veïns del Masnou, Alella i Teià (Maresme) tinguin el 
servei d’urgències al CUAP Badalona (Barcelonès)
314-01001/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11254 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00995/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el 
Consultori local Tiana (Maresme) es considera consultori rural
314-01002/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11254 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00995/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
Sant Cebrià de Vallalta (Maresme) ha perdut el servei de pediatria
314-01003/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11255 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-01003/13 a 
314-01004/13 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 tal de proporcionar major cohesió a la informació.

El consultori de Sant Pol acull des de l’inici de la pandèmia les consultes de pe-
diatria corresponents als pobles de Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta i Sant 
Iscle de Vallalta, tots els matins dels dies feiners i també la tarda del dilluns. En el 
cas concret de Sant Cebrià de Vallalta, el consultori, no compleix amb els requisits 
d’espai necessari per poder visitar amb seguretat els nens i les nenes i per aquest 
motiu es va concentrar a Sant Pol de Mar. Des de la direcció de l’EAP de Canet de 
Mar, que ofereix l’atenció sanitària a Canet i als tres municipis esmentats, s’està en 
converses amb l’Ajuntament de Sant Cebrià per proposar actuacions en el consultori 
de Sant Cebrià i resoldre la situació per poder tornar a visitar-hi la pediatria, tenint 
en compte que l’atenció a la població adulta ha augmentat també darrerament.

L’objectiu de l’actuació de concentrar l’atenció pediatria d’aquests tres municipis 
a Sant Pol ha estat garantir una atenció diària als 1.221 nens i nenes assignats dels 
tres municipis. Fins i tot cal fer esment que han augmentat el nombre de mòduls set-
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manals que s’ofereixen, passant dels 5 que s’oferien en situació pre-pandèmica als 6 
que s’ofereixen actualment a Sant Pol de Mar.

Barcelona, 16 de juliol de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera 
raonable que el servei de pediatria de Sant Cebrià de Vallalta 
(Maresme) s’ofereixi a Sant Pol de Mar
314-01004/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11255 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01003/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la veracitat de la 
informació publicada relativa a la vacunació generalitzada contra 
la Covid-19 del personal tècnic i administratiu i alts càrrecs del 
Departament de Salut
314-01005/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11256 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-01005/13 a 
314-01010/13 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 tal de proporcionar major cohesió a la informació.

Les accions referents a la vacunació a Catalunya s’han dut sempre a terme res-
pectant els criteris de priorització establerts a la Estratègia de vacunació enfront la 
covid-19, i les seves actualitzacions, acordada al Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, la qual es pot consulta a l’enllaç següent:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/
nCov/vacunaCovid19.htm

Així, no s’ha vacunat cap alt càrrec del Departament de Salut per la seva condi-
ció d’alt càrrec, ni tampoc pel fet de tractar-se de personal essencial o per estar en 
contacte directe amb persones malaltes de covid-19 donada la seva activitat laboral. 
En tot cas, i per respecte a la protecció de dades personals de salut, el Departament 
de Salut no pot informar dades de vacunació individuals, nogensmenys en el cas del 
doctor Josep Maria Argimon i la doctora Carmen Cabezas, i atès que van autoritzar 
que la seva vacunació fos pública i recollida pels mitjans de comunicació, els podem 
informar que la doctora Carmen Cabezas va ser vacunada de la covid-19 el passat 
10 d’abril i que el doctor Josep Maria Argimon va ser vacunat el passat 14 de maig, 
accedint tots dos a la vacunació com qualsevol altre ciutadà, i en les mateixes con-
dicions, per raó de la seva edat.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm
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En el cas del personal tècnic i administratiu del Departament de Salut, cal distin-
gir tres grups: un primer grup va ser vacunat pel fet de pertànyer al Grup 3B en el 
col·lectiu de «Personal sanitari i sociosanitari no vacunat amb anterioritat, incloent-
-hi serveis d’inspecció sanitària»; un segon grup que va ser vacunat pel fet de pertà-
nyer al Grup 3B en el col·lectiu «Personal dels serveis de salut pública implicat en la 
gestió i resposta a pandèmia»; i un tercer grup que no pertany al Grup 3B ni a cap 
grup prioritzat per la Estratègia de vacunació enfront la covid-19 i que, per tant, no 
ha estat vacunat pel fet de treballar al Departament de Salut.

Barcelona, 16 de juliol de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones del personal tècnic i administratiu i alts càrrecs del 
Departament de Salut que han estat vacunades contra la Covid-19 i 
els llocs de treball que ocupen
314-01006/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11256 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01005/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el personal tècnic 
i administratiu i alts càrrecs del Departament de Salut que han 
estat vacunats contra la Covid-19 són personal essencial o estan en 
contacte directe amb malalts de coronavirus
314-01007/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11256 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01005/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera de 
Salut, la responsable de vacunació del Departament de Salut i el 
secretari de Salut Pública estan vacunats contra la Covid-19
314-01008/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11256 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01005/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alts 
càrrecs del Sistema d’Emergències Mèdiques vacunats contra la 
Covid-19
314-01009/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11256 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01005/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) en contacte 
amb malalts de Covid-19 que estaven pendents de la vacuna en el 
moment en què va ésser administrada als alts càrrecs del SEM
314-01010/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11256 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01005/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oratoris 
i mesquites a Catalunya
314-01011/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 tramita-
ció 314-01011/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-01012/13 a 314-
01020/13.

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

La Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya publica 
periòdicament el Mapa de les Religions, que inclou informació detallada sobre els 
centres de culte existents a Catalunya i la seva adscripció confessional, a més a més 
de la ubicació territorial. Aquest Mapa es pot consultar a la pàgina web del Depar-
tament de Justícia http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/afers-religiosos/estudis/Mapa/

Pel que fa a la informació concreta sobre la categoria urbanística del solar on es 
troba ubicat cada centre de culte es registra a nivell municipal, atès que són els mu-
nicipis qui ostenten la competència en matèria urbanística.

Els planejaments urbanístics no es modifiquen per instal·lar centres de culte, sinó 
per ordenar el règim urbanístic del sòl municipal. En els darrers anys, nombrosos 
municipis han aprovat modificacions dels seus plans urbanístics que, entre altres fi-
nalitats, han donat compliment a la Llei catalana de centres de culte que estableix, 
en el seu article quart, que els municipis han de preveure, en els seus plans urbanís-

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/afers-religiosos/estudis/Mapa/
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tics, sòls amb la qualificació de sistema d’equipament comunitari, on s’admetin usos 
de caràcter religiós, d’acord amb les necessitats i disponibilitats del municipi, sense 
cap tipus de discriminació per motius religiosos o de convicció.

La Llei 27/2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, en 
la seva Disposició addicional 17a, estableix que l’obertura de centres de culte no està 
subjecte a règim de llicència, sinó de comunicació prèvia o comunicació responsa-
ble. En qualsevol cas, és l’Administració municipal la competent de vetllar perquè 
tots els centres de culte del seu municipi s’adeqüin a la legislació urbanística i de 
centres de culte.

Els poders públics no tenen competència en matèria religiosa i, per tant, no po-
den jutjar les creences religioses individuals o col·lectives, més enllà de la protecció 
de l’ordre públic i la prevenció de la possible comissió de delictes per part de qual-
sevol entitat religiosa, de la mateixa manera que respecte a qualsevol altra entitat.

D’altra banda, la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) té per 
objectiu la prevenció, detecció i intervenció sobre tots els extremistes violents, atesa 
l’amenaça a la seguretat i a la cohesió social que suposen en la societat. La PG-ME apli-
ca un model de proximitat i treballa amb les comunitats musulmanes de la mateixa 
manera que amb les associacions que conformen el teixit associatiu per cercar la col-
laboració davant de qualsevol element d’alarma que pugui comprometre la segure-
tat. Així, són habituals els contactes amb diferents representant de tots els sectors de 
la societat, incloent-hi els representants de les comunitats musulmanes, per prevenir 
la radicalització violenta per l’acció d’agents radicalitzadors, ja que pot suposar una 
amenaça per a la cohesió social, les llibertats individuals i col·lectives i la seguretat 
pública. Poden ser entorns favorables a la radicalització l’entorn familiar i d’amis-
tats, internet i les xarxes socials, l’entorn penitenciari, un entorn humà vulnerable i 
l’entorn delinqüencial. En el cas que es detectin discursos compatibles amb el tipus 
penal de delictes d’odi i discriminació o relacionats amb l’enaltiment del terrorisme 
es procedeix penalment contra el seu autor.

Pel que fa a les expulsions, la Generalitat de Catalunya no és responsable dels 
procediments d’expulsió de persones de l’Estat espanyol per motius de seguretat 
nacional.

En quant als mecanismes de control financer de les entitats religioses, aquests 
són els mateixos controls generals existents per a qualsevol persona física o jurídica 
en matèria fiscal, de subvencions, de prevenció de blanqueig de capitals, etc. En el 
cas d’actuacions indiciàriament delictives, són les autoritats competents en matèria 
d’ordre públic les que fan les investigacions pertinents.

La competència en matèria de registre d’entitats religioses correspon a l’Estat, 
segons la Llei Orgànica de Llibertat Religiosa. El Registre d’Entitats Religioses 
està regulat al RD 594/2015 i determina la documentació que han de presentar les 
entitats i la informació que cal inscriure, que inclou la denominació de l’Església, 
Confessió o Comunitat, el noms dels seus responsables, els estatuts de l’entitat i, si 
s’escau, la federació d’entitats a la que pertanyen, entre d’altres. Les inscripcions del 
Registre són públiques.

La llengua i la història són els botins més preuats a l’hora de sotmetre un poble. 
Àngel Guimerà

Barcelona, 20 de juliol de 2021
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els municipis on hi 
ha els oratoris i les mesquites
314-01012/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01011/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oratoris 
i mesquites emplaçats en polígons industrials
314-01013/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01011/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oratoris 
i mesquites emplaçats en nuclis urbans
314-01014/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01011/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de plans 
urbanístics modificats per a emplaçar oratoris o mesquites els 
darrers cinc anys
314-01015/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01011/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oratoris 
i mesquites sense llicència administrativa
314-01016/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01011/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control del 
fanatisme als oratoris i les mesquites
314-01017/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01011/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’imams 
expulsats per fer discursos radicals en oratoris o mesquites
314-01018/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01011/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de 
control del finançament dels oratoris i les mesquites
314-01019/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01011/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oratoris 
i mesquites salafistes a Catalunya
314-01020/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01011/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució de les 
obres previstes d’ampliació de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida 
(Segrià)
314-01026/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-01026/13 i 314-
01027/13 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 tal de proporcionar major cohesió a la informació.

La programació de les actuacions previstes al Pla director de l’Hospital Universi-
tari Arnau de Vilanova de Lleida es manté, aquest any 2021 està previst l’inici de les 
obres d’ampliació i reforma del Bloc quirúrgic que es desenvoluparan en el període 
2021 a 2025. Aquesta actuació ha estat encarregada pel Servei Català de la Salut a 
Infraestructures de Catalunya.

Assenyalar que el nou edifici polivalent construït arran de la pandèmia de la 
Covid-19 i posat en funcionament a inicis de 2021 és plenament compatible amb el 
usos previstos al Pla director de l’hospital i que les característiques del nou disposi-
tiu milloren les seves prestacions i vida útil en relació a l’actuació d’inversió inicial-
ment prevista per l’ICS, a la que substitueix.

En referència a la destinació futura de l’edifici «icovid compact», quan s’estabi-
litzi la pandèmia s’adequaran els espais per a poder donar nous usos. Així, la planta 
baixa es divideix en zona restringida per a professionals i zona d’atenció a l’usuari, 
i aquesta zona d’atenció a l’usuari, es diferencia en zona Covid i zona no Covid. La 
primera planta s’habilitarà per donar un ús final de consultes externes. A diferència 
del seu ús de manera immediata per donar resposta a necessitats urgents d’atenció 
sanitària de manera segura, en una segona fase s’adaptaran els espais per optimitzar 
el seu ús, amb la modificació de parets, portes, accessos i zona d’espera. La segona 
planta s’habilitarà per donar un ús final de consultes externes. A tal efecte s’adapta-
ran els espais per optimitzar el seu ús, amb la modificació de parets, portes, acces-
sos i zona d’espera. I la tercera planta s’habilita per donar resposta a les necessitats 
urgents d’hospital de dia. A diferència del seu ús de manera immediata per donar 
resposta a necessitats urgents d’atenció sanitària de manera segura, en una segona 
fase s’adaptaran els espais per optimitzar el seu ús, amb la modificació d’espais, ac-
cessos i zona d’espera.

Barcelona, 15 de juliol de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de l’edifici 
I-Covid Compact de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià), 
després de la pandèmia de Covid-19
314-01027/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01026/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
subvencions i contractes adjudicats a les empreses Tasca Serveis 
d’Animació i JANbcs en el període 2018-2021
314-01049/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-01049/13 us 
trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de 
Contractació Pública.

Barcelona, 19 de juliol de 2021
Jaume Giró i Ribas, conseller d’Economia i Hisenda

Annex
Es fa constar que, en compliment del que disposen la legislació de contractes del 

sector públic i l’article 13 de la Llei 19/2014, de Transparència, Accés a la Informa-
ció Pública i Bon Govern, tots els contractes formalitzats pels departaments de la 
Generalitat de Catalunya i del seu sector públic es publiquen al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya (RPC): 

https://registrepubliccontractes.gencat.cat/rpcac/index.html#/cerca 
Aquest Registre està sindicat amb el Registre Públic de Contractes de l’Estat. En 

ell es pot trobar tota la informació contractual de la Generalitat de Catalunya i del 
seu sector públic corresponent als darrers cinc anys, sense necessitat d’identificació 
prèvia per tal d’obtenir la informació que es desitgi. El Registre té un cercador de 
contractes. En relació a contractes anteriors als darrers cinc anys es pot sol·licitar la 
informació corresponent mitjançant un formulari i prèvia identificació. 

A continuació es facilita la relació de contractes adjudicats i informats a l’RPC 
per la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic durant el període 2018-2021 a 
les empreses Tasca Serveis d’Animació SL i Jan BCS SL. 

Us informem que, de la mateixa manera, podeu accedir a les dades de l’RPC 
mitjançant el seu portal. 

Data d’adjudicació Empresa adjudicatària  Import adjudicat sense IVA  

06.03.2018 JAN BCS, SL 13.999,50  
18.05.2018 JAN BCS, SL 699,93  
03.09.2018 JAN BCS, SL 187.519,00  
03.09.2018 JAN BCS, SL 147.107,96  
03.09.2018 JAN BCS, SL 179.184,84  
03.09.2018 JAN BCS, SL 178.764,20  



BOPC 99
5 d’agost de 2021

1.25.15. Preguntes per escrit 70

Data d’adjudicació Empresa adjudicatària  Import adjudicat sense IVA  

03.09.2018 JAN BCS, SL 199.190,94  
28.09.2018 JAN BCS, SL 3.240,00  
24.10.2018 JAN BCS, SL 182,85  
10.12.2018 JAN BCS, SL 14.999,99  
29.05.2019 JAN BCS, SL 4.228,44  
14.11.2019 JAN BCS, SL 22.894,10  
18.11.2019 JAN BCS, SL 28.186,07  
21.12.2020 JAN BCS, SL 14.236,30  
25.01.2021 JAN BCS, SL 12.475,00  
16.05.2018 Tasca, Serveis d’Animació, SL 1.419,20  
03.09.2018 Tasca, Serveis d’Animació, SL 163.167,04  
03.09.2018 Tasca, Serveis d’Animació, SL 99.952,74  
03.09.2018 Tasca, Serveis d’Animació, SL 170.883,78  
03.09.2018 Tasca, Serveis d’Animació, SL 150.779,80  
03.09.2018 Tasca, Serveis d’Animació, SL 82.569,64  
26.11.2018 Tasca, Serveis d’Animació, SL 7.005,34  
19.12.2018 Tasca, Serveis d’Animació, SL 13.828,39  
27.12.2018 Tasca, Serveis d’Animació, SL 3.432,30  
27.12.2018 Tasca, Serveis d’Animació, SL 4.193,80  
09.05.2019 Tasca, Serveis d’Animació, SL 5.097,59  
19.06.2019 Tasca, Serveis d’Animació, SL 10.500,00  
25.11.2019 Tasca, Serveis d’Animació, SL 50.173,17  
05.12.2019 Tasca, Serveis d’Animació, SL 12.528,92  
16.12.2019 Tasca, Serveis d’Animació, SL 1.409,63  
16.12.2019 Tasca, Serveis d’Animació, SL 2.093,03  
18.12.2019 Tasca, Serveis d’Animació, SL 6.174,00  
29.05.2020 Tasca, Serveis d’Animació, SL 12.255,15  
07.06.2020 Tasca, Serveis d’Animació, SL 9.112,02  
24.11.2020 Tasca, Serveis d’Animació, SL 4.900,00  
21.12.2020 Tasca, Serveis d’Animació, SL 12.097,80  

Barcelona, 14 de juliol de 2021 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel 
qual no ha informat l’Autoritat Catalana de la Competència de les 
irregularitats detectades en l’adjudicació de la darrera licitació per a 
gestors d’equipaments cívics
314-01051/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12580 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-01051/13. Us 
informo del següent:

A la licitació, en procediment obert, del «Servei de suport per a la realització de 
les activitats que es desenvolupen a diversos equipaments de la Direcció General 
d’Acció Cívica i Comunitària», el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
va constatar la similitud de les ofertes de dues empreses presentades a la licitació 
de diversos lots d’aquest contracte, tot i que no ho va considerar pràctica col·lusòria 
i va concloure que no era escaient l’exclusió pel fet que les empreses col·laboressin 
per fer les ofertes atès que no van concórrer en els mateixos lots i les ofertes de les 
empreses no competien per ser adjudicatàries en cap lot.
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A la vista de la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic es 
va considerar demanar l’informe a l’Autoritat Catalana de la Competència. A la vista 
de les seves consideracions, es va procedir a l’exclusió de les ofertes essencialment 
similars i a la resolució de l’expedient contractual amb l’adjudicació definitiva.

Barcelona, 22 de juliol de 2021
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
subvencions i contractes adjudicats a l’Institut Nova Història en el 
període 2018-2021
314-01052/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-01052/13, us tra-
meto, en document annex, la informació facilitada per la Intervenció General.

Barcelona, 19 de juliol de 2021
Jaume Giró i Ribas, conseller d’Economia i Hisenda

Annex
En data 4 de maig de 2021 el senyor Joan Garriga Domènech, el senyor Antonio 

Gallego Burgos i la senyora María Elisa García Fuster del Grup Parlamentari VOX, 
presenten la següent pregunta perquè sigui contestada per escrit:

− Quants contractes i subvencions ha adjudicat la Generalitat de Catalunya i els 
seus ens dependents, a l’Institut Nova Historia durant els anys 2018,2019, 2020 i 
2021 i quin ha sigut l’import de cadascun d’ells?

Segons consta en el sistema corporatiu de comptabilitat de la Generalitat de Ca-
talunya (GECAT) en els departaments de la Generalitat, les entitats autònomes ad-
ministratives i el Servei Català de la Salut, des de l’1.01.2018 fins a 19.05.2021, no 
s’ha comptabilitzat cap obligació reconeguda a favor de l’entitat Fundació Privada 
Nova Història (CIF: G64926397).

Barcelona, 20 de maig de 2021
David Canada, interventor general

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les transferències 
econòmiques al Consell d’Europa del 2016 ençà
314-01053/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

talunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
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mitació 314-001053/13, juntament amb les de núm. 314-01054/13, 314-01055/13 i 
314-01056/13, sobre les relacions de la Generalitat de Catalunya amb el Consell 
d’Europa i qualsevol dels seus òrgans.

Atès que les iniciatives més amunt indicades 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la infor-
mació i per afavorir la seva comprensió i anàlisi.

Us informo que podeu trobar adjunta la informació sol·licitada.

Barcelona, 20 de juliol de 2020
Victòria Alsina i Burgués, consellera d’Acció Exterior i Govern Obert

Annex
En relació amb la pregunta amb núm. de tram. 314-01053/13, indiquem que el 

Govern de la Generalitat de Catalunya no ha realitzat cap transferència econòmica 
sota els criteris indicats.

En relació amb la pregunta amb núm. de tram. 314-01054/13, us informo de la 
següent correspondència:

– Carta del director general d’Afers Europeus i Mediterranis al Sr. Nils Muiž-
nieks, comissari de Drets Humans, del 13 de febrer de 2017.

– Carta del director general d’Afers Europeus i Mediterranis al Sr. Christoph 
Grabenwarter (vicepresident de la Comissió de Venècia); Sr. Jasna Omejec (presi-
dent de la Subcomissió de Justícia Constitucional de la Comissió de Venècia); Sr. 
Guido Neppi-Modona (membre de la Comissió de Venècia); i al Sr. Thomas Markert 
(secretari de la Comissió de Venècia), del 2 març 2017.

– Carta del Molt Honorable President, Sr. Carles Puigdemont, al Dr. Gianni Bu-
quicchio, president de la Comissió de Venècia, del 29 maig 2017.

– Carta del director general d’Afers Europeus i Mediterranis al Sr. Nils Muiž-
nieks, comissari de Drets Humans, del 31 agost 2017.

– Carta del Delegat del Govern davant d’organitzacions internacionals al Sr. Nils 
Muižnieks, comissari de Drets Humans, el15 setembre 2017 i el 18 setembre 2017.

Pel que fa a la pregunta amb núm. de tram. 314-01455/13, us informo que no 
consten visites realitzades entre els anys 2016 i 2018. L’any 2019, el Delegat del 
Govern a Suïssa assistí a les següents sessions de l’Assemblea Parlamentària del 
Consell d’Europa (PACE); del 24 al 25 de gener, del 8 a l’11 d’abril, i del 24 al 27 
de juny. Així mateix, el delegat del Govern a Suïssa també va ser present durant la 
sessió del 27 al 31 de gener del 2020.

En relació amb la pregunta amb núm. de tram 314-01456/13, us comunico que 
la setmana del 3 al 7 de febrer de 2020, el relator de l’Assemblea Parlamentària del 
Consell d’Europa (PACE), Boriss Cilevics, va visitar Madrid i Barcelona en el marc 
de l’elaboració d’un informe titulat Should politicians be prosecuted for statements 
made in the exercise of their mandate?, el qual va ser presentat recentment davant el 
Comitè d’Afers Jurídics i Drets Humans de l’Assemblea. En el context de la seva es-
tància a Barcelona, el Sr. Boris Cilevics i el Sr. Günter Schirmer van visitar el Palau 
de la Generalitat. Montserrat Vilalta i Cambra

Barcelona, 20 de juliol de 2021
Montserrat Vilalta i Cambra, directora General de l’Acció Exterior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les contribucions 
al Consell d’Europa i les interlocucions i la correspondència amb 
aquest òrgan
314-01054/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01053/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els viatges a seus 
del Consell d’Europa del 2016 ençà
314-01055/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01053/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions i les 
visites de membres del Consell d’Europa a seus de la Generalitat del 
2016 ençà
314-01056/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01053/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a l’empresa Cidac, 
de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
314-01070/13

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12239 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-01070/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-01071/13 a 314-
01074/13.

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.
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De l’empresa Coop Industrial de articulos del Caucho CIDAC amb CIF 
F08638942 no constaven denúncies presentades davant la inspecció de Treball des 
de l’any 1995 fins a l’any 2017 que hi ha una actuació inspectora. I no és fins a l’abril 
d’enguany que es presenten dos denúncies en matèria de seguretat i salut laboral. 
La Inspectora actuant en aquestes denúncies es va posar en contacte amb un dels 
denunciants prèviament al dia que va succeir l’accident i va quedar en fer visita la 
setmana següent.

Respecte a la comunicació de l’accident de treball, aquesta va entrar directament 
al servei de guàrdia de la Inspecció de Treball a Barcelona i es va actuar immedia-
tament.

Les actuacions inspectores en aquests expedients s’han dut a terme amb una total 
celeritat i eficàcia. Els resultats determinem la responsabilitat de la cooperativa en 
els fets ocorreguts, amb resultat d’infraccions tipificades de molt greus per incom-
pliment de les normes de prevenció de riscos laborals vigents, el que ha suposat la 
proposta de sanció d’un total de 328.460 euros, que ha quedat desglossada en dos 
propostes d’acta d’infracció:

– Per una banda, una proposta de sanció d’una quantitat d’uns 120.000 euros per 
incompliments en matèria de seguretat i salut laboral amb proposta de recàrrec de 
prestacions com a conseqüència l’accident mortal per concloure que la causa de l’ac-
cident ha estat el contacte i accés d’elements mòbils de la revisadora vertical amb 
faltes de mesures de seguretat laboral que podrien haver evitat la mort.

– I una altra de 208.460 euros per incompliments en matèria de seguretat i sa-
lut laboral, que engloba les infraccions detectades com el risc de contacte mecànic, 
atrapament per o entre objectes com l’extrusora i la calandra, màquines de soldar i 
de verificar; risc de caiguda d’objectes (ponts grua); risc elèctric; risc d’incendi; risc 
d’atropellament a la zona de càrrega; risc de caiguda al mateix nivell; falta d’ordre i 
neteja; falta d’informació i formació en matèria de seguretat i salut laboral; incom-
pliments en la vigilància de la salut i equips de protecció individual.

Totes les actuacions han estat comunicades a les parts afectades, a l’autoritat la-
boral i a la Fiscalia, als efectes de possibles actuacions.

Barcelona, 22 de juliol de 2021
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients 
oberts pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a 
l’empresa Cidac, de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
314-01071/13

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12239 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01070/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les investigacions 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a l’empresa 
Cidac, de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), amb relació a 
l’accident que hi va haver el 30 d’abril de 2021
314-01072/13

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12239 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01070/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en 
el període 2018-2020
314-01073/13

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12239 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01070/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients oberts per la Inspecció de Treball en el període 2018-
2020
314-01074/13

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12239 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01070/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva intervenció 
per a garantir la continuïtat de l’empresa Bic a Tarragona
314-01076/13

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, juntament amb un altre diputat del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12240 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-01076/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-01077/13 a 314-
01081/13.

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, proporcionar una major cohesió a la informació i per afa-
vorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
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Les comunicacions de la intenció d’iniciar el procediment d’acomiadament col-
lectiu als representants legals dels treballadors es van trametre el 9 d’abril de 2021 
però la comunicació de l’inici del període de consultes, coincideix amb la data de 
presentació de l’expedient en el registre electrònic de l’Autoritat laboral, que fou el 
19 d’abril de 2021.

La mediació la va portar la Inspecció de Treball, amb acord final, efectiu el 26 
de maig de 2021, que és quan l’empresa va presentar la decisió final al Departament. 
Es van acomiadar 44 persones sobre una plantilla de 247 a Tarragona, amb una in-
demnització de 45 dies, amb un màxim de 42 mesos.

Barcelona, 22 de juliol de 2021
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives 
analitzades per a garantir els llocs de treball de l’empresa Bic a 
Tarragona
314-01077/13

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, juntament amb un altre diputat del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12240 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01076/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb la 
direcció de l’empresa Bic de Tarragona
314-01078/13

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, juntament amb un altre diputat del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12240 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01076/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb 
els representants dels treballadors de l’empresa Bic de Tarragona
314-01079/13

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, juntament amb un altre diputat del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12240 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01076/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de 
l’empresa Bic per a fer un expedient de regulació d’ocupació a la 
fàbrica de Tarragona
314-01080/13

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, juntament amb un altre diputat del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12240 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01076/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la interlocució amb 
l’empresa Bic de Tarragona per a evitar acomiadaments
314-01081/13

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, juntament amb un altre diputat del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12240 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01076/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari per a la 
finalització de la construcció del tercer centre d’atenció primària a 
Castelldefels (Baix Llobregat)
314-01089/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11937 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-01089/13 us in-
formo del següent:

Recentment s’ha publicat el concurs per a l’encàrrec de la redacció de projecte 
del nou CAP Castelldefels-3, tota la informació es pot consultar a l’enllaç següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.ps-
cp?idDoc=83032915&reqCode=viewCn

D’aquesta manera, la presentació d’ofertes és farà en el decurs de les properes 
setmanes i s’haurà de resoldre el proper mes de setembre.

Val a dir que a la programació del Pla d’inversions (PAIS) es preveu que el nou 
CAP Castelldefels-3 es desenvoluparà a traves d’encàrrec a Infraestructures de Ca-
talunya, d’acord amb el calendari que segueix: Adjudicació del projecte prevista per 
a setembre de 2021; adjudicació de l’obra prevista per a setembre de 2022; i dispo-
nibilitat prevista (amb equipament inclòs) per a setembre de 2024.

Barcelona, 14 de juliol de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontractaciopublica.gencat.cat%2Fecofin_pscp%2FAppJava%2Fca_ES%2Fnotice.pscp%3FidDoc%3D83032915%26reqCode%3DviewCn&data=04%7C01%7Cori.salut%40gencat.cat%7Cc2424feb37d84de2addc08d9420916c5%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637613429066401145%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BIct3hLNsxdMi41RUU%2FIo38DFmJenSI2cszNc7nLeVM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontractaciopublica.gencat.cat%2Fecofin_pscp%2FAppJava%2Fca_ES%2Fnotice.pscp%3FidDoc%3D83032915%26reqCode%3DviewCn&data=04%7C01%7Cori.salut%40gencat.cat%7Cc2424feb37d84de2addc08d9420916c5%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637613429066401145%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BIct3hLNsxdMi41RUU%2FIo38DFmJenSI2cszNc7nLeVM%3D&reserved=0
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
de sisè de primària amb necessitats específiques de suport educatiu 
que van rebre suport professional específic el curs 2019-2020
314-01116/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-01116/13 314-
01117/13, 314-01118/13, 314-01119/13, 314-01120/13, 314-01121/13, 314-01122/13, 
314-01123/13, 314-01124/13, 314-01125/13, 314-01126/13 i 314-01127/13, us infor-
mo 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.

Les dades relatives al nombre d’alumnat amb necessitats educatives de suport 
educatiu, escolaritzats en el servei d’Educació de Catalunya, estan publicades en les 
pàgines web de Transparència i Estadística del Departament d’Educació.

– Web d’Estadística. Departament d’Educació:
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenya-

ment/
– Ensenyaments de primària (curs 2019/2020):
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenya-

ment/cursos-anteriors/curs-2019-2020/educacio-primaria/
– Ensenyaments de primària (curs 2020/2021):
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenya-

ment/curs-actual/educacio-primaria/
– Ensenyaments d’educació secundària obligatòria (curs 2019/2020):
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenya-

ment/cursos-anteriors/curs-2019-2020/eso/
– Ensenyaments d’educació secundària obligatòria (curs 2020/2021):
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenya-

ment/curs-actual/eso/
– Ensenyaments de batxillerat (2019/2020):
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenya-

ment/cursos-anteriors/curs-2019-2020/batxillerat/
– Ensenyaments de batxillerat (2020/2021):
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenya-

ment/curs-actual/batxillerat/
– Ensenyaments de formació professional (2019/2020):
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenya-

ment/cursos-anteriors/curs-2019-2020/formacio-professional/
– Ensenyaments de formació professional (2020/2021):
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenya-

ment/curs-actual/formacio-professional/

Barcelona, 22 de juliol de 2021
Josep Gonzàlez Cambray, conseller d’Educació

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/cursos-anteriors/curs-2019-2020/educacio-primaria/
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/cursos-anteriors/curs-2019-2020/educacio-primaria/
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/curs-actual/educacio-primaria/
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/curs-actual/educacio-primaria/
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/cursos-anteriors/curs-2019-2020/eso/
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/cursos-anteriors/curs-2019-2020/eso/
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/curs-actual/eso/
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/curs-actual/eso/
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/cursos-anteriors/curs-2019-2020/batxillerat/
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/cursos-anteriors/curs-2019-2020/batxillerat/
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/curs-actual/batxillerat/
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/curs-actual/batxillerat/
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/cursos-anteriors/curs-2019-2020/formacio-professional/
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/cursos-anteriors/curs-2019-2020/formacio-professional/
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/curs-actual/formacio-professional/
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/curs-actual/formacio-professional/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
de primer d’ESO amb necessitats específiques de suport educatiu 
que reben suport professional específic el curs 2020-2021
314-01117/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01116/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
de sisè de primària amb necessitats específiques de suport educatiu 
que van rebre suport professional específic el curs 2019-2020 i sobre 
el nombre d’alumnes de primer d’ESO que mantenen aquest suport
314-01118/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01116/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
de sisè de primària amb necessitats educatives especials que van 
rebre suport professional específic el curs 2019-2020
314-01119/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01116/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
de primer d’ESO amb necessitats educatives especials que reben 
suport professional específic el curs 2020-2021
314-01120/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01116/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
de sisè de primària amb necessitats educatives especials que van 
rebre suport professional específic el curs 2019-2020 i sobre el 
nombre d’alumnes de primer d’ESO que mantenen aquest suport
314-01121/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01116/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
de quart d’ESO amb necessitats específiques de suport educatiu que 
van rebre suport professional específic el curs 2019-2020
314-01122/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01116/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
de primer de batxillerat o d’un cicle formatiu de grau mitjà amb 
necessitats específiques de suport educatiu que reben suport 
professional específic el curs 2020-2021
314-01123/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01116/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
de quart d’ESO amb necessitats específiques de suport educatiu 
que van rebre suport professional específic el curs 2019-2020 i sobre 
el nombre d’alumnes de primer de batxillerat que mantenen aquest 
suport
314-01124/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01116/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
de quart d’ESO amb necessitats educatives especials que van rebre 
suport professional específic el curs 2019-2020
314-01125/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01116/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
de primer de batxillerat o d’un cicle formatiu de grau mitjà amb 
necessitats educatives especials que reben suport professional 
específic el curs 2020-2021
314-01126/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01116/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
de quart d’ESO amb necessitats educatives especials que van rebre 
suport professional específic el curs 2019-2020 i sobre el nombre 
d’alumnes de primer de batxillerat que mantenen aquest suport
314-01127/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01116/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
permisos de treball demanats el 2019 i el 2020
314-01129/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-01129/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-01130/13 i 314-
01131/13.

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 
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de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afa-
vorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Al 2019 es van demanar un total de 13.496 permisos, 5.683 dones i 7.813 homes. 
D’aquests, van ser atorgats 11.597 i denegats 1.899.

Al 2020 es van demanar un total de 12.314 permisos, 5.117 dones i 7.197 homes. 
D’aquests, van ser atorgats 11.010 i denegats 1.304.

Barcelona, 17 de juliol de 2021
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
permisos de treball atorgats el 2019 i el 2020
314-01130/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01129/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
permisos de treball denegats el 2019 i el 2020
314-01131/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01129/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses de la 
Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda durant el període 2016-
2020
314-01154/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11929 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 
314-01154/13, juntament amb les de núm. 314-01155/13 i 314-01156/13, sobre les 
despeses de la Delegació del Govern de la Generalitat al Regne Unit i Irlanda.

Atès que les iniciatives més amunt indicades 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 tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la infor-
mació i per afavorir la seva comprensió i anàlisi.
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Us informo que podeu trobar adjunta la informació sol·licitada.

Barcelona, 20 de juliol de 2020
Victòria Alsina i Burgués, consellera d’Acció Exterior i Govern Obert

Annex
Us informem que les delegacions del Govern a l’exterior treballen amb una 

comptabilitat que integra totes les seves despeses incloent-hi la dels delegats/des. 
Amb aquest aclariment, adjuntem la informació sol·licitada.

Pressupost de despeses corresponent a la gestió de la Delegació del Govern de la 
Generalitat al Regne Unit i Irlanda per al 2016

Capítol Descripció Total

Capítol I Remuneracions del personal 102.000,00 € 
Capítol II Despeses corrents de béns i serveis 3 68.500,00 € 
 Total 470.500,00 € 

Pressupost de despeses corresponent a la gestió de la Delegació del Govern de la 
Generalitat al Regne Unit i Irlanda per al 2017

Capítol Descripció Total

Capítol I Remuneracions del personal 221.000,00 € 
Capítol II Despeses corrents de béns i serveis 411.500,00 € 
 Total 632.500,00 € 

Pressupost de despeses corresponent a la gestió de la Delegació del Govern de la 
Generalitat al Regne Unit i Irlanda per al 2018

Capítol Descripció Total

Capítol I Remuneracions del personal 79.440,00 € 
Capítol II Despeses corrents de béns i serveis 178.000,00 € 
Capítol VI Inversions reals 25.000,00 € 
 Total 282.440,00 € 

Pressupost de despeses corresponent a la gestió de la Delegació del Govern de la 
Generalitat al Regne Unit i Irlanda per al 2019

Capítol Descripció Total 

Capítol I Remuneracions del personal 183.000,00 € 
Capítol II Despeses corrents de béns i serveis 280.000,00 € 
Capítol VI Inversions reals 65.000,00 € 
 Total 528.000,00 € 

Pressupost de despeses corresponent a la gestió de la Delegació del Govern de la 
Generalitat al Regne Unit i Irlanda per al 2020

Capítol Descripció Total

Capítol I Remuneracions del personal 200.000,00 € 
Capítol II Despeses corrents de béns i serveis 185.000,00 € 
Capítol VI Inversions reals 65.000,00 € 
 Total 450.000,00 € 

Barcelona, 20 de juliol de 2021
Javier Eduardo Corominas Frigola, director de Serveis
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el concepte de les 
despeses de la Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda durant el 
període 2016-2020
314-01155/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11929 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01154/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses 
del delegat del Govern al Regne Unit i Irlanda abonades per la 
Generalitat durant el període 2016-2020
314-01156/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11929 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01154/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de Bic 
Graphic, de Tarragona
314-01167/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-01167/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-01168/13 a 314-
01170/13.

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, proporcionar una major cohesió a la informació i per afa-
vorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Les comunicacions de la intenció d’iniciar el procediment d’acomiadament col-
lectiu als representants legals dels treballadors es van trametre el 9 d’abril de 2021 
però la comunicació de l’inici del període de consultes, coincideix amb la data de 
presentació de l’expedient al registre electrònic de l’Autoritat laboral, que fou el 19 
d’abril de 2021.

La mediació la va portar la Inspecció de Treball, amb acord final, efectiu el 26 
de maig de 2021, que és quan l’empresa va presentar la decisió final al Departament. 
Es van acomiadar 44 persones sobre una plantilla de 247 a Tarragona, amb una in-
demnització de 45 dies, amb un màxim de 42 mesos. El pla de recol·locació es va 
acordar que fos a càrrec de Lee Hetcht Harrison.

Barcelona, 17 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 amb relació a la situació de Bic Graphic, de Tarragona
314-01168/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01167/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions de 
seguiment de la situació dels treballadors de Bic Graphic, de 
Tarragona
314-01169/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01167/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions amb la 
direcció de Bic Graphic, de Tarragona
314-01170/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01167/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la política educativa 
per a l’escolarització dels germans bessons
314-01179/13

Proponent: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-01179/13, 314-
01180/13, 314-01181/13, 314-01182/13, 314-01183/13 i 314-01184/13, 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.

Cada curs escolar, el Departament d’Educació publica la Resolució per la qual 
s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, entre els que es 
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troba el Document de Convivència i clima escolar que es pot consultar en l’enllaç 
següent:

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/PEC_Con-
vivencia_clima.pdf

Els Projectes de convivència de cada centre han de parar una atenció especial als 
processos d’acollida, perquè aquests suposen un enriquiment per a tots els membres 
del centre.

Els processos d’acollida han de preveure els criteris pels quals s’estableixen els 
grups classe de l’alumnat que inicia el segon cicle d’educació infantil, el primer curs 
d’educació primària i el primer curs d’educació secundària obligatòria en el centre. 
I entre aquests criteris que estableix cada centre educatiu, s’han de preveure els cor-
responents a l’escolarització de germans bessons, que han de ser flexibles, i han de 
tenir en compte l’opinió de les famílies.

No hi ha un consens científic sobre si la millor opció és escolaritzar els germans 
bessons al mateix grup o en grups diferents, però el que sí que suggereixen diferents 
estudis que s’han fet al respecte, és que cal un anàlisi específic de cada situació, per 
poder prendre la decisió adequada per a cadascun dels casos.

En aquest sentit, el Departament considera que l’escolarització dels germans bes-
sons és una decisió tècnica que cal personalitzar per a cada cas, de manera que els 
professionals dels centres educatius i dels equips d’assessorament psicopedagògic, 
comptant amb la participació de les famílies, han de fer les reunions que siguin ne-
cessàries per tal que la decisió que s’adopti permeti crear un clima de col·laboració i 
confiança que permeti una atenció idònia per a cadascun dels infants.

Barcelona, 22 de juliol de 2021
Josep Gonzàlez Cambray, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions 
concretes emeses per a l’escolarització dels germans bessons
314-01180/13

Proponent: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01179/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el respecte de 
l’autonomia dels centres educatius en les instruccions per a 
l’escolarització dels germans bessons
314-01181/13

Proponent: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01179/13.

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/PEC_Convivencia_clima.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/PEC_Convivencia_clima.pdf
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el respecte de 
l’opinió de les famílies en les instruccions per a l’escolarització dels 
germans bessons
314-01182/13

Proponent: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01179/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració de 
les famílies en l’escolarització dels germans bessons
314-01183/13

Proponent: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01179/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb 
famílies afectades per l’escolarització de germans bessons
314-01184/13

Proponent: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01179/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre com preveu 
gestionar els expedients de regulació d’ocupació que es puguin 
originar arran de la crisi econòmica per la Covid-19
314-01243/13

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11433 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 
314-01243/13, conjuntament amb la número de tramitació 314-01244/13.

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, proporcionar una major cohesió a la informació i per afa-
vorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

En el supòsit que es produeixi un increment important dels expedients de regu-
lació d’ocupació i de la conflictivitat, aquesta administració procurarà minimitzar 
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els efectes d’aquests mitjançant l’instrument de la mediació, en tots aquells casos en 
què ho sol·licitin les parts, i s’intentarà revertir la mesura de regulació d’ocupació 
buscant alternatives de viabilitat, sempre amb l’objectiu de preservar el teixit em-
presarial i l’ocupació. A la vegada, serà garant del procediment mitjançant els ad-
vertiments que siguin necessaris per garantir els drets de les persones treballadores. 
Per aconseguir aquest objectiu i amb la determinació d’intervenir en les situacions 
conflictives que es puguin produir, aquesta unitat directiva ha reforçat sensiblement 
la seva dotació de personal.

Barcelona, 17 de juliol de 2021
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre com preveu afrontar 
la possible conflictivitat laboral relacionada amb els expedients de 
regulació d’ocupació originats per la crisi de la Covid-19
314-01244/13

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11433 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01243/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera de 
Salut s’ha reunit amb l’Associació de Veïns de Poblenou de la Salut, 
de Sabadell (Vallès Occidental)
314-01261/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11257 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-01261/13 us in-
formo del següent:

No, no obstant els representants del Departament de Salut del territori s’han reu-
nit dues vegades amb l’Associació de Veïns del Poblenou de Sabadell en els darrers 
mesos; una el mes d’octubre de 2020, i l’altra el mes d’abril d’enguany.

Aquest any també s’han dut a terme dues reunions (febrer i maig) del Consell de 
Salut de Sabadell, on participen representants del Departament de Salut, de l’Ajun-
tament, diverses entitats, organitzacions i associacions veïnals del municipi.

Barcelona, 16 de juliol de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut



BOPC 99
5 d’agost de 2021

1.25.15. Preguntes per escrit 89 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del 
punt 4 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de 
l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre 
Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses, 
amb relació a l’elaboració d’una llei de l’espai públic
314-01279/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11618 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-01279/13, 314-
01280/1, 314-01282/13, 314-01284/13, 314-01285/13, 314-01286/13 i 314-01288/13, 
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.

El 24 de maig de 2021 es va celebrar en el Palau de la Generalitat l’acta de presa 
de possessió de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. El dia següent el 
President de la Generalitat va nomenar els consellers i les conselleres que formen 
part del Govern, que van prendre possessió dels seus càrrecs el dia 26 de maig de 
2021.

No obstant això, existeix el compromís de treballar per assolir el compliment 
íntegre de les resolucions parlamentàries; per aquesta raó, s’efectuarà una acurada 
revisió de l’estat de compliment de la Resolució 476/X del Parlament de Catalunya 
per verificar el grau d’execució de les conclusions aprovades en seu parlamentària.

Barcelona, 19 de juliol de 2021
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del 
punt 4 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions 
de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i 
Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses, amb relació a la protecció de la dignitat del Cos de Mossos 
d’Esquadra
314-01280/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11618 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01279/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del 
punt 6 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de 
l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre 
Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses, 
amb relació als mecanismes per a reforçar la comunicació entre els 
organitzadors de manifestacions i el Departament d’Interior
314-01281/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11619 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-01281/13 i 314-
01283/13, 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.

Les persones organitzadores de concentracions i/o manifestacions han de comu-
nicar l’exercici del dret de reunió a l’autoritat governativa mitjançant un formulari 
electrònic que es troba a disposició de la ciutadania a la pàgina web del Departa-
ment d’Interior.

La pàgina web conté, igualment, els formularis electrònics per a comunicar la 
modificació d’algun dels termes previstos per al desenvolupament de la reunió (la 
data, l’hora, el lloc, altres circumstàncies rellevants) o la seva desconvocatòria.

També recull informació sobre l’exercici del dret de reunió i les disposicions que 
hi tenen a veure, concretament la Llei orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora 
del dret de reunió i la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la segu-
retat ciutadana (regula el règim sancionador).

Cal assenyalar que durant la situació de pandèmia per la Covid-19 la pàgina web 
ha informat en tot moment a les persones interessades de les condicions en què s’han 
de dur a terme les reunions, d’acord amb les determinacions aprovades pel Procicat.

Barcelona, 19 de juliol de 2021
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estratègia per a 
implicar els organitzadors en l’ordre i el desenvolupament adequat 
de les manifestacions
314-01282/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11618 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01279/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del 
punt 7 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de 
l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre 
Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses, 
amb relació a l’obligació de comunicar al Departament d’Interior la 
convocatòria de manifestacions
314-01283/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11619 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01281/13.

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

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11618 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01279/13.

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

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11618 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01279/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del 
punt 16 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions 
de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i 
Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses, amb relació a la redacció d’un protocol d’actuació conjunta 
dels cossos policials en matèria d’ordre públic
314-01286/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11618 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01279/13.

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

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11618 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01279/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici dels treballs 
per a crear el segell de treball just i de qualitat per al sector de 
l’hostaleria i la restauració
314-01317/13

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12241 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-01317/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-01318/13 i 314-
01319/13.

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, proporcionar una major cohesió a la informació i per afa-
vorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El Consell de Relacions Laborals és un òrgan col·legiat que constitueix l’espai 
estable de diàleg i concertació social i l’òrgan de participació institucional en matè-
ria de relacions laborals a Catalunya. Està integrat per les organitzacions sindicals 
i empresarials més representatives de Catalunya i l’Administració de la Generalitat.
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La missió principal del Consell consisteix en impulsar i consolidar un marc ca-
talà de relacions laborals perquè les relacions de treball s’adaptin de forma perma-
nent a l’entorn i la seva evolució es vinculi a les necessitats del sistema productiu de 
Catalunya.

Les seves funcions bàsiques són:
– Facilitar el diàleg i la concertació social en matèria de relacions laborals per-

què les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya pu-
guin participar en el disseny de la política pública catalana en matèria sociolaboral.

– Impulsar i donar suport, amb el màxim respecte a l’autonomia col·lectiva, a la 
millora dels continguts i la racionalització i l’eficiència de l’estructura de la nego-
ciació col·lectiva.

– Promoure models de gestió responsables i sostenibles a les empreses i organit-
zacions catalanes.

L’activitat del Consell de Relacions Laborals es regeix per un pla de treball anual 
que introdueix i equilibra els interessos conjunturals de les parts, sindicats, patro-
nals i Govern i on es defineixen objectius estratègics i actuacions concretes per àm-
bits, elaborat per la Secretaria General del Consell i aprovat pel Ple, que també en 
fa el seguiment i el balanç d’execució.

Els àmbits de treball del Consell son els convenis col·lectius, la seguretat i salut 
laboral, el seguiment de la contractació laboral, la igualtat i temps de treball, la ins-
pecció de treball i de la Seguretat Social i la responsabilitat social, des d’un punt de 
vista transversal i no per sectors productius o d’activitat.

Quant a la possibilitat de creació d’un segell de treball just i de qualitat per al 
sector de l’hostaleria i la restauració, cal indicar que el Consell és competent per a 
emetre recomanacions o posar a disposició eines com guies o protocols i documents 
de sensibilització. En aquest sentit, es va valorar pertinent la inclusió d’una reflexió 
sobre les condicions laborals del sector de l’hostaleria i restauració, i, l’anàlisi de 
quines eines i solucions es poden articular per part del CRL al Pla de treball 2020, 
tot descartant la creació d’un segell de qualitat per no correspondre a les competèn-
cies de l’òrgan. La irrupció de la pandèmia va obligar a una adaptació de la planifi-
cació i aquesta actuació no es va executar.

Per altra banda, és d’interès posar en valor la promoció que, mitjançant el di-
rectori i el Mapa interactiu d’experiències destacades en Responsabilitat Social a 
Catalunya, s’efectua de les empreses i entitats que responen a models de relacions 
laborals ètics, justos i sostenibles i al qual, voluntàriament, empreses del sector de 
l’hostaleria i la restauració poden demanar la inclusió, previ compliment dels criteris 
que conjuntament han establerts els agents socials com a pertinents per a fer difusió 
de la bona pràctica.

Barcelona, 22 de juliol de 2021
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de segells 
de treball just i de qualitat atorgats al sector de l’hostaleria i la 
restauració
314-01318/13

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12241 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01317/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha tornat a 
reunir amb els col·lectius afectats per l’adopció del segell de treball 
just i de qualitat per al sector de l’hostaleria i la restauració
314-01319/13

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12241 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01317/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atorgament d’algun 
certificat d’empresa familiarment responsable a les empreses que 
adopten mesures de conciliació familiar i social per als treballadors
314-01382/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12329 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01382/13, us informo del següent:
La Generalitat de Catalunya no emet cap certificat en aquest sentit.

Barcelona, 23 de juliol de 2021
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
jubilacions de facultatius de l’Institut Català de la Salut per al 2021 i 
el 2022
314-01475/13

Proponent: GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11258 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-01475/13 i 314-
01476/13 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 tal de proporcionar major cohesió a la informació.

La previsió de jubilacions del grup professional de facultatiu/va especialista és 
detalla a continuació: Fins al 31 de maig de 2021, 92 professionals. Des de l’1 de 
juny fins al 31 de desembre de 2021, 133 professionals. I durant l’any 2022, 254 pro-
fessionals.
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Per la seva banda, la previsió de jubilacions de professionals d’infermeria és: 
Fins al 31 de maig de 2021, 144 professionals. Des de l’1 de juny fins al 31 de de-
sembre de 2021, 83 professionals. I durant l’any 2022, 189 professionals.

Barcelona, 16 de juliol de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
jubilacions d’infermers de l’Institut Català de la Salut per al 2021 i el 
2022
314-01476/13

Proponent: GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11258 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01475/13.

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

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11475 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-01536/13 us in-
formo del següent:

L’objectiu del PDRMT és establir les pautes generals que han de guiar les futures 
actuacions de restauració del conjunt de les muralles per tal de garantir, de la ma-
nera més adient, la seva protecció i conservació, aturant l’important degradació dels 
seus paraments i garantint la seva estabilitat estructural.

S’està desenvolupant segons les fases marcades i previstes en el PDRMT i d’acord 
amb les urgències i prioritats que s’estan detectant en diferents trams de la muralla, 
així com realitzant les actuacions per salvaguardar el bé i les persones.

Concretament, i en el marc de l’1% cultural (actualment 1,5%), entre els anys 
2016-2017, es va executar la V fase de les obres de restauració de les muralles, tram 
de la Baixada del Roser i prèviament, l’Ajuntament de Tarragona havia executat una 
actuació d’urgència en aquest mateix tram previst al PDRMT. La inversió total va 
ser de 400.000,00 €, dels quals 200.000,00€ van ser aportats per la Generalitat i els 
200.000,00 € restants per l’Ajuntament de Tarragona.

Per tal que les actuacions de restauració estiguin en concordança amb les di-
rectrius marcades en el PDRMT, el Departament de Cultura va encarregar, entre 
els anys 2017-2019, a la Universitat Autònoma de Barcelona, unes anàlisis del com-
portament de productes consolidants per a les pedres que composen la muralla de 
Tarragona, uns treballs de seguiment i investigació, tant in situ com en laboratori, 
per a obtenir dades concloents dels productes emprats a la pedra de la muralla de 
Tarragona.
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Quan al compliment del PDRMT, des de l’any 2018 s’han realitzat treballs de 
forma continuada, en funció de la disponibilitat pressupostària i tenint en compte les 
limitacions imposades arran de la crisi sanitària derivada de la Covid-19.

Barcelona, 14 de juny de 2021
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura

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

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11476 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-01537/13 us in-
formo del següent:

Per donar compliment a les fases establertes i prioritats definides en el PDRMT, 
l’any 2020, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va concedir 
a l’Ajuntament de Tarragona una subvenció pluriennal (2020-2023), exclosa de con-
currència pública, per fer front a les actuacions de prevenció i manteniment que pre-
veu el mateix PDRMT.

En relació amb l’execució de noves fases de restauració de les muralles, cal in-
dicar que l’any 2020 es va signar amb l’Ajuntament de Tarragona un conveni de 
col·laboració amb el Departament de Cultura i l’Institut Català de Sòl (Incasòl) i hi 
ha previst signar-ne un segon, amb càrrec a l’1,5% cultural. Aquestes noves actua-
cions es concreten en la finalització de la totalitat del tram de la Baixada del Roser 
previst al PDRMT. Tanmateix, s’està estudiant, conjuntament amb l’Ajuntament de 
Tarragona, la restauració d’un altre tram de les muralles, seguint les prioritats i les 
necessitats establertes en el mateix PDRMT.

Es continua amb les accions encaminades a la prevenció i el manteniment que 
s’han iniciat el darrer any en funció de les i urgències.

Barcelona, 14 de juny de 2021
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura

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

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11477 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-01538/13 us in-
formo del següent:
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En el marc de l’1,5% cultural i dels convenis signats entre els Departaments de 
Cultura i de Territori i Sostenibilitat (actualment de Polítiques Digitals i Territori) i 
l’Incasòl per a la programació d’actuacions de restauració i rehabilitació del patri-
moni històric convingudes amb ajuntaments pels anys 2018 i 2020 es portarà a ter-
me, de forma respectiva, la VI fase de les obres de restauració de les muralles, tram 
de la Baixada del Roser, i la restauració d’un nou tram, d’acord amb les prioritats 
fixades en el PDRMT. La inversió total serà de 684.514,36 €, IVA inclòs, dels quals 
342.257,18 € els haurà d’aportar la Generalitat i els 342.257,18 € restants l’Ajunta-
ment de Tarragona.

En relació al Pla de manteniment de les muralles de Tarragona, l’any 2020, el 
Departament de Cultura de la Generalitat va atorgar a l’Ajuntament de Tarragona 
una subvenció de caràcter pluriennal (2020-2023,) per un import de 400.000,00 €, 
pel manteniment i conservació del patrimoni de Tàrraco. Està previst que l’Ajunta-
ment aporti la mateixa quantitat i que en total la inversió destinada al manteniment 
del patrimoni mundial de Tàrraco, incloses les muralles, sigui de 800.000,00 €. 
Amb càrrec a aquesta subvenció i pel que fa a les muralles, l’any 2020, es va en-
carregar un Pla pilot de prevenció i manteniment de dos trams de les muralles, en 
concret entre el Fortí Negre i la Rambla Vella. L’import de la inversió va ser de 
56.194,00 €. A càrrec de l’anualitat 2021, hi ha previst estendre el pla de manteni-
ment a la resta de sectors, a través d’una inversió de 80.000,00 €.

En funció de la disponibilitat pressupostària es programaran noves actuacions i 
intervencions amb la voluntat expressa de continuar amb noves inversions i que, a 
data d’avui i en el marc del PDRMT, es concreten en: 

Total Generalitat Ajuntament

Restauració de les muralles, tram de la 
Baixada del Roser, fase VI 284.514,36 € 142.257,18 € 142.257,18 €
Restauració de les muralles, nou tram 
d’acord amb les prioritats fixades en el 
PDRMT 400.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €
Pla de manteniment de les muralles 136.194,00 € 680. 97,00 € 68.097,00 €
Total 820.708,36 € 410.354,18 € 410.354,18 €

Barcelona, 14 de juny de 2021
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura

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

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, juntament amb un altre diputat del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11434 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-01599/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-01600/13 i 314-
01601/13.

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, proporcionar una major cohesió a la informació i per afa-
vorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Fascicle tercer
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No s’ha creat formalment una Mesa per a la Industrialització del Penedès, però 
el Govern, mitjançant la Direcció General d’Indústria, ha estat treballant en tots els 
casos que s’esmenten, conjuntament amb els agents econòmics i socials i les admi-
nistracions locals.

Concretament s’està participant en una taula de reindustrialització de Robert 
Bosch i s’ha participat o s’està participant en taules de seguiment a Saint Gobain, 
Alfisa, Mhale, Grammer i Calsonic entre d’altres. El plantejament va orientat a do-
nar solucions particulars a cadascuna de les problemàtiques d’aquestes empreses, 
atenent a les especificitats de cada cas, però tenint en compte una visió global de 
la situació del sector industrial al Penedès que reforci la competitivitat del territori.

Sobre l’actuació del Govern en aquestes situacions de risc empresarial, cal re-
marcar la importància de l’anticipació. Altrament la seva gestió s’enfronta d’entrada 
a una important limitació, en el sentit que els acords a què solen arribar les compa-
nyia i els representants dels treballadors contemplen indemnitzacions superiors al 
que marca la normativa vigent i aquest fet desincentiva la recol·locació dels treballa-
dors i la seva aposta per un nou projecte industrial. Segons el nostre parer, això posa 
de manifest la necessitat de dotar-se d’una normativa que reguli els processos de 
reindustrialització abans que una taula de negociació exclusivament de condicions 
laborals, fixi condicions que poden limitar l’objectiu compartit del manteniment de 
l’activitat industrial i l’ocupació de qualitat.

Barcelona, 17 de juliol de 2021
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

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

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, juntament amb un altre diputat del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11434 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01599/13.

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

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, juntament amb un altre diputat del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11434 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01599/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes fets 
per a posar en marxa l’elaboració del pla de xoc d’ajuts i impuls 
socioeconòmic del Penedès
314-01602/13

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, juntament amb un altre diputat del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-01602/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-01603/13 i 314-
01604/13.

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, proporcionar una major cohesió a la informació i per afa-
vorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Els programes d’incentius que des de la Direcció General d’Indústria i ACCIÓ 
es posen a disposició de les empreses s’adrecen al conjunt de Catalunya i per tant no 
tenen caràcter territorial, donat que no es pot diferenciar la situació d’evolució de les 
activitats industrials al Penedès en relació a d’altres comarques de base industrial, 
com els dos Vallès, el Baix Llobregat, l’Anoia, o el Bages i Berguedà entre d’altres.

En tot cas, cal remarcar que en el marc dels instruments de finançament de l’ICF 
que compten amb un ajut en forma de bonificació d’interessos o de garantia atorgat 
per la Direcció General d’Indústria, s’ha donat suport a projectes d’inversió d’em-
preses del Penedès mitjançant l’atorgament de préstecs per un import de 20,9 mi-
lions d’euros.

D’altra banda, en el marc de la línia d’ajuts a la micro i petita empresa industrial 
manufacturera i de serveis a la producció amb afectació per la Covid-19, s’han ator-
gat subvencions a 62 empreses de la vegueria del Penedès, amb un import total de 
540.000 euros. Recordar que en aquest ajut es donava una subvenció de 1.500 € per 
lloc de treball mantingut amb els topalls i límits establerts en les bases i la convoca-
tòria. Això ha comportat el manteniment de més de 380 llocs de treball indefinits.

Barcelona, 17 de juliol de 2021
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

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

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, juntament amb un altre diputat del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01602/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst 
per a posar en marxa el pla de xoc d’ajuts i impuls socioeconòmic 
del Penedès
314-01604/13

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, juntament amb un altre diputat del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01602/13.

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

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, juntament amb un altre diputat del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11436 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 
314-01605/13, conjuntament amb la número de tramitació 314-01606/13.

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, proporcionar una major cohesió a la informació i per afa-
vorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Com a resultat de les reunions mantingudes amb IDIADA, s’ha gestionat i s’ha 
atorgat un ajut plurianual per al període 2020-2024 destinat a la construcció de pis-
tes de proves i instal·lacions per a vehicles connectats i autònoms. Aquesta infraes-
tructura possibilitarà que IDIADA no perdi l’avantatge competitiva respecte altres 
instal·lacions que ja disposen d’aquestes pistes.

De forma conjunta amb l’empresa i els municipis del Penedès, s’estan buscant 
ubicacions alternatives per a l’ampliació de les instal·lacions d’IDIADA. Tanmateix, 
aquest procés no ha tingut de moment els resultats esperats, ja que les diferents op-
cions que s’han considerat topen amb una determinada oposició per part del territori 
que prefereix l’ús vitivinícola, la reducció de la mobilitat i la protecció mediambien-
tal, com es demostra en el pla director de Can Vies, o en el desenvolupament del 
Logis Penedès, i de les seves activitats industrials i de serveis a la producció que li 
van associades. A banda cal recordar que els terminis legals dels processos de trans-
formació del sòl, i la seguretat jurídica i d’impacte ambiental que van associades, no 
facilita l’adequació a les necessitats temporals dels projectes empresarials.

Barcelona, 17 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 el resultat de les 
reunions entre el Departament d’Empresa i Treball i el Departament 
de Polítiques Digitals i Territori amb l’empresa Idiada i els municipis 
del Baix Penedès amb relació als vehicles autònoms i elèctrics
314-01606/13

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, juntament amb un altre diputat del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11436 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01605/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
a signar el conveni amb l’Ajuntament de Lleida i el Consorci del Turó 
de la Seu Vella de Lleida per a restaurar-ne el recinte emmurallat
314-01707/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11478 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-01707/13 us in-
formo del següent:

Com a antecedents, cal indicar que el 2006 ja es van signar dos convenis de col-
laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Paeria 
de Lleida amb una inversió conjunta d’un total de 2.100.000 € en tres anys, destinats 
a l’arranjament de la Suda, la creació del Centre d’Interpretació al Castell del Rei i a 
la rehabilitació del recinte emmurallat del Turó, finançades al 50%.

L’any 2020 es van iniciar els acords entre la Generalitat de Catalunya i la Paeria 
de Lleida per efectuar obres de restauració i consolidació del recinte emmurallat de 
la Seu Vella de Lleida i es va plantejar la necessitat de subscriure un nou conveni 
de col·laboració, atès que ambdues institucions conflueixen en l’interès en seguir 
protegint, conservant i divulgant el conjunt monumental del Turó de la Seu Vella i 
constaten que el pas del temps i la pròpia composició constructiva de les muralles 
del recinte de la Seu Vella de Lleida fa necessària una nova intervenció consistent en 
la seva consolidació estructural. La inversió prevista entre el 2021 i el 2023 és d’un 
total de 600.000 €, finançades al 50% entre el Departament de Cultura i l’Ajunta-
ment de Lleida.

Ja a finals del 2020, des de la Direcció General de Patrimoni Cultural es va pre-
parar per a la seva tramitació tota la documentació necessària per tal que el Go-
vern de la Generalitat de Catalunya autoritzés el Departament de Cultura a realitzar 
despeses, amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs de la partida de transferèn-
cia a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) per un import global de 
300.000 €.

En data 2 de juliol de 2021, els responsables de la Paeria manifesten que la pe-
tició oficial de subvenció –condició indispensable i prèvia per a la tramitació de la 
subvenció pluriennal i signatura del conveni–, resta només pendent de la signatura 
de l’alcalde.

El treballs a realitzar a càrrec d’aquesta inversió, segons allò establert al Pla Es-
pecial del Turó de la Seu Vella, havien de ser la consolidació estructural i la restau-
ració dels murs, així mateix s’havien de localitzar als següents sectors: cortina de 
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muralla situada entre els baluards del Rei i de l’Assumpció, baluard de Louvigny i 
baluard del Rei.

Després de l’ensulsiada que va patir el passat mes d’abril el pany de muralla si-
tuat entre el Baluard de la Reina i el Baluard de Louvigny, serà necessari dedicar 
una part de la inversió prevista a aquest sector.

La previsió de signatura del Conveni entre el Departament de Cultura i la Paeria 
de Lleida, està previst pel segon semestre del 2021

Barcelona 14 de juny de 2021
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació d’un 
conveni propi per al personal del servei del Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 Catalunya
314-01730/13

Proponent: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12529 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 314-01730/13, us in-
formo del següent:

En el conjunt de comunitats autònomes existeixen dues modalitats principals de 
funcionament del servei d’emergències 112: servei propi prestat per la comunitat i 
servei prestat mitjançant contractació administrativa del servei.

Del primer cas es té constància que es dona a 5 comunitats: Comunitat de Ma-
drid, Illes Balears, Extremadura, Principat d’Astúries i Navarra. El seu personal, la-
boral o funcionari, està subjecte al conveni col·lectiu que la comunitat autònoma té 
per al conjunt de treballadors laborals o a les disposicions per als seus funcionaris.

A les comunitats restants i les ciutats autònomes es té coneixement que actual-
ment presten servei mitjançant la segona modalitat: Andalusia, Catalunya, País Va-
lencià, Galícia, Castella i Lleó, País Basc, Illes Canàries, Castella - la Manxa, Regió 
de Múrcia, Aragó, Cantàbria, la Rioja, Melilla i Ceuta. No es té constància que cap 
ho faci subjecte a conveni propi diferenciat de l’actual Conveni col·lectiu d’àmbit es-
tatal del sector de contact center, abans anomenat de telemarketing.

Per tant, no es té constància que cap dels serveis 112 de l’estat que es presten mit-
jançant contractació administrativa tingui conveni propi.

A més, la negociació d’un conveni col·lectiu i la seva aprovació no correspon en 
cap cas al Departament d’Interior ni al Govern de la Generalitat, sinó als represen-
tants dels treballadors del 112 i l’empresa que gestiona aquest servei, dins del marc 
de la negociació col·lectiva, on la Generalitat té un paper de suport i mediació, però 
és dins de la sobirania dels sindicats, les persones treballadores de cada empresa, les 
organitzacions empresarials i les persones empresàries.

Barcelona, 23 de juliol de 2021
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior
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1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la llei espanyola de l’audiovisual
322-00024/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures que cal adoptar arran de l’informe del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre publicitat indeguda al 
programa Bricoheroes
322-00025/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la cobertura a TV3 i Catalunya Ràdio de les 
conseqüències socials de la crisi derivada de la Covid-19
322-00026/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre pluralisme a la ràdio i a la televisió
322-00027/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el programa Bricoheroes
322-00028/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la situació econòmica, el tancament del primer 
semestre del 2021 i la previsió de tancament anual
322-00029/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’aplicació de criteris d’equitat en l’elaboració de 
la graella
323-00029/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’estratègia del canal Esport3
323-00030/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la reformulació de la graella 
de Catalunya Ràdio
323-00031/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre les audiències digitals de TV3 
i de Catalunya Ràdio del juny
323-00032/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris de programació i de contractació de 
programes i reportatges
323-00033/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre la plantilla
323-00034/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals amb relació a la publicitat oculta en la programació de 
televisió
323-00035/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals amb relació a la publicitat oculta a la seva programació 
de ràdio
323-00036/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris informatius per a citar fonts d’altres 
mitjans de comunicació
323-00037/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el programa Bricoheroes
323-00038/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el reportatge dedicat al president de la Generalitat
323-00039/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre l’anàlisi i els resultats de l’Estudi general de mitjans
323-00040/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la retirada del programa Bricoheroes
323-00041/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les darreres produccions documentals emeses
323-00042/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la programació de ficció a la televisió pública
323-00043/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el programa Bricoheroes
323-00044/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la cobertura informativa d’esdeveniments 
esportius
323-00045/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.
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1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per 
escrit sobre el desenvolupament intern del procés relacionat amb 
la invocació de la clàusula de consciència del llibre d’estil de la 
Corporació per l’advocat d’un periodista
325-00031/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 11868 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

nya, i d’acord amb el que estableix l’article 166.6 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, em plau fer-vos avinent que donem resposta agrupada a les preguntes 
325-00031/13, 325-00032/13 i 325-00033/13, atès que totes elles fan referència a un 
mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que 
és objectivament constatable.

Mitjançant tres preguntes, el grup parlamentari del PSC-Units demana informa-
ció diversa sobre la invocació de la clàusula de consciència per part d’un treballa-
dors de la CCMA.

Resposta
En relació a les tres preguntes plantejades pel grup parlamentari del PSC-Units, 

us fem avinent que, en el decurs de la sessió de control a l’actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals del passat 2 de juliol, la direcció de la CCMA ja 
va donar les informacions oportunes sobre aquesta mateixa qüestió. Per tant, ens 
reiterem en allò ja expressat en seu parlamentària.

No obstant la informació ja facilitada, cal deixar constància expressa del se-
güent: 

– El 15 de maig de 2019 la CCMA, SA va rebre una citació de conciliació prè-
via a la via judicial per una reclamació d’extinció de contracte segons l’article 50 de 
l’Estatut dels Treballadors i reclamació de quantitat, en considerar el treballador que 
ha estat víctima d’una situació d’assetjament laboral. La demanda es va presentar 
contra la CCMA, SA i quatre directius de l’empresa.

– Davant aquesta reclamació es va activar el protocol intern contra l’assetjament 
de la CCMA, atès que l’empresa no havia tingut cap coneixement previ d’aquests 
suposats fets fins a la demanda, no constant cap comunicació rebuda per tal de po-
der encetar una actuació indagatòria en aquest sentit, ni prendre, si s’escaigués, cap 
mesura precautòria. L’informe final va constatar que no quedava acreditat l’assetja-
ment denunciat.

– La demanda judicial va ser resolta per sentència del Jutjat Social núm. 20 de 
Barcelona i posterior sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que 
confirmava la sentència d’instància, desestimant íntegrament la seva demanda i les 
seves acusacions d’assetjament i vulneració de drets fonamentals.

– A dia d’avui, hi ha interposada una nova demanda en matèria de modificació 
de condicions de treball, la qual ha recaigut al Jutjat Social núm. 11 de Barcelona.

En aquest nou procediment es va adoptar una mesura cautelar, sense audiència 
de la CCMA, per evitar la reincorporació del treballador al lloc de treball fins que es 
dictés sentència. Contra aquesta mesura cautelar inaudita parte, la CCMA presenta 
recurs i el Jutge revoca la mateixa mesura cautelar que ell havia pres feia molt poc, 
afirmant, entre d’altres, frau processal del demandant.
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– Finalment, el treballador ha interposat una demanda de reclamació en matè-
ria d’extinció del seu contracte de treball d’acord amb l’article 50 de l’Estatut dels 
Treballadors i reclamació de quantitat perquè entén que s’ha vulnerat la clàusula de 
consciència.

En resposta a les tres preguntes que fa el grup parlamentari, aquestes són les 
actuacions dutes a terme per part de la CCMA, SA i quin ha estat el procediment 
intern.

Sant Joan Despí, 20 de juliol de 2021
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre la seva posició davant del conflicte derivat de la invocació 
de la clàusula de consciència del llibre d’estil de la Corporació per 
l’advocat d’un periodista
325-00032/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 11868 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00031/13.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per 
escrit sobre les actuacions per a solucionar el conflicte derivat de 
la invocació de la clàusula de consciència del llibre d’estil de la 
Corporació per l’advocat d’un periodista
325-00033/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 11868 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00031/13.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’empreses estrangeres establertes a Catalunya per l’acció exterior 
de la Generalitat que n’han obtingut alguna exempció o bonificació 
fiscal
314-01954/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 10732 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlamento
Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

luña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta 
escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Sobre las empresas extranjeras que se han establecido en Cataluña como con-

secuencia de directa de la acción exterior de la Generalidad, ¿alguna de ellas ha ob-
tenido algún tipo de exención o bonificación fiscal por parte de la Generalidad o de 
alguno de sus Departamentos u organismos públicos?

Palacio del Parlamento, 13 de julio de 2021 
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat 
recaptada amb els tributs a les empreses estrangeres establertes a 
Catalunya per l’acció exterior de la Generalitat
314-01955/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 10733 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlamento
Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

luña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta 
escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Sobre las empresas extranjeras que se han establecido en Cataluña como con-

secuencia directa de la acción exterior de la Generalidad de Cataluña, ¿cuánto ha 
recaudado la Generalidad por impuestos, tasas o cualquier otro tributo de dichas 
empresas?

Palacio del Parlamento, 13 de julio de 2021 
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències en el 
sistema de rastreig i detecció de casos de Covid-19 al festival Canet 
Rock
314-02087/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 11381 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat divendres, 16 de juliol el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, feia 

autocrítica i reconeixia l’error d’una desescalada massa ràpida. Especialment pel que 
fa a l’obertura de l’oci nocturn, just abans de Sant Joan i, sobretot, amb la celebració 
de grans festivals musicals, que anaven més enllà dels esdeveniments de cultura segu-
ra, on es mantenia sempre distància de seguretat i limitacions d’aforament, i basaven 
la seva seguretat en la realització de tests d’antígens prèvia a l’entrada.

Recentment ha transcendit, però, que tant al festival Vida com al Canet Rock 
l’aplicació mòbil per recollir i comunicar els resultats dels test d’antígens i, també, 
l’equip humà van fallar, havent d’improvisar-se sistemes alternatius.

– El festival Canet Rock va comunicar al Departament de Salut les incidències 
amb el sistema de rastreig i detecció de Covid?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències en el 
sistema de rastreig i detecció de casos de Covid-19 al festival Vida
314-02088/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 11382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat divendres, 16 de juliol el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, feia 

autocrítica i reconeixia l’error d’una desescalada massa ràpida. Especialment pel que 
fa a l’obertura de l’oci nocturn, just abans de Sant Joan i, sobretot, amb la celebració 
de grans festivals musicals, que anaven més enllà dels esdeveniments de cultura segu-
ra, on es mantenia sempre distància de seguretat i limitacions d’aforament, i basaven 
la seva seguretat en la realització de tests d’antígens prèvia a l’entrada.

Recentment ha transcendit, però, que tant al festival Vida com al Canet Rock 
l’aplicació mòbil per recollir i comunicar els resultats dels test d’antígens i, també, 
l’equip humà van fallar, havent d’improvisar-se sistemes alternatius.

– El festival Vida va comunicar al Departament de Salut les incidències amb el 
sistema de rastreig i detecció de Covid?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació 
alternativa que es va posar en marxa al festival Canet Rock per a la 
detecció de casos de Covid-19
314-02089/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 11383 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat divendres, 16 de juliol el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, 

feia autocrítica i reconeixia l’error d’una desescalada massa ràpida. Especialment 
pel que fa a l’obertura de l’oci nocturn, just abans de Sant Joan i, sobretot, amb la 
celebració de grans festivals musicals, que anaven més enllà dels esdeveniments de 
cultura segura, on es mantenia sempre distància de seguretat i limitacions d’afora-
ment, i basaven la seva seguretat en la realització de tests d’antígens prèvia a l’en-
trada.

Recentment ha transcendit, però, que tant al festival Vida com al Canet Rock 
l’aplicació mòbil per recollir i comunicar els resultats dels test d’antígens i, també, 
l’equip humà van fallar, havent d’improvisar-se sistemes alternatius.

– En què consistia l’aplicació alternativa posada en marxa pel festival Canet 
Rock?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fiabilitat de la 
nova aplicació per a la detecció de casos de Covid-19 al festival 
Canet Rock
314-02090/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 11384 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat divendres, 16 de juliol el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, 

feia autocrítica i reconeixia l’error d’una desescalada massa ràpida. Especialment 
pel que fa a l’obertura de l’oci nocturn, just abans de Sant Joan i, sobretot, amb la 
celebració de grans festivals musicals, que anaven més enllà dels esdeveniments de 
cultura segura, on es mantenia sempre distància de seguretat i limitacions d’afora-
ment, i basaven la seva seguretat en la realització de tests d’antígens prèvia a l’en-
trada.

Recentment ha transcendit, però, que tant al festival Vida com al Canet Rock 
l’aplicació mòbil per recollir i comunicar els resultats dels test d’antígens i, també, 
l’equip humà van fallar, havent d’improvisar-se sistemes alternatius.
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– Quina fiabilitat tenia aquesta nova aplicació tenint en compte que es va posar 
en marxa en un dia?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de 
personal per a fer tests d’antígens al festival Canet Rock
314-02091/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 11385 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat divendres, 16 de juliol el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, 

feia autocrítica i reconeixia l’error d’una desescalada massa ràpida. Especialment 
pel que fa a l’obertura de l’oci nocturn, just abans de Sant Joan i, sobretot, amb la 
celebració de grans festivals musicals, que anaven més enllà dels esdeveniments de 
cultura segura, on es mantenia sempre distància de seguretat i limitacions d’afora-
ment, i basaven la seva seguretat en la realització de tests d’antígens prèvia a l’en-
trada.

Recentment ha transcendit, però, que tant al festival Vida com al Canet Rock 
l’aplicació mòbil per recollir i comunicar els resultats dels test d’antígens i, també, 
l’equip humà van fallar, havent d’improvisar-se sistemes alternatius.

– La manca de personal al festival Canet Rock per realitzar el test d’antígens va 
provocar alguna incidència?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sistema de 
rastreig de contactes de casos de Covid-19 al festival Vida
314-02092/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 11386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat divendres, 16 de juliol el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, feia 

autocrítica i reconeixia l’error d’una desescalada massa ràpida. Especialment pel 
que fa a l’obertura de l’oci nocturn, just abans de Sant Joan i, sobretot, amb la cele-
bració de grans festivals musicals, que anaven més enllà dels esdeveniments de cul-
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tura segura, on es mantenia sempre distància de seguretat i limitacions d’aforament, 
i basaven la seva seguretat en la realització de tests d’antígens prèvia a l’entrada.

Recentment ha transcendit, però, que tant al festival Vida com al Canet Rock 
l’aplicació mòbil per recollir i comunicar els resultats dels test d’antígens i, també, 
l’equip humà van fallar, havent d’improvisar-se sistemes alternatius.

– Va tirar endavant el Vida Festival sabent que el sistema de rastreig no funcio-
nava?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sistema de 
rastreig de contactes de casos de Covid-19 al Canet Rock
314-02093/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 11387 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat divendres, 16 de juliol el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, 

feia autocrítica i reconeixia l’error d’una desescalada massa ràpida. Especialment 
pel que fa a l’obertura de l’oci nocturn, just abans de Sant Joan i, sobretot, amb la 
celebració de grans festivals musicals, que anaven més enllà dels esdeveniments de 
cultura segura, on es mantenia sempre distància de seguretat i limitacions d’afora-
ment, i basaven la seva seguretat en la realització de tests d’antígens prèvia a l’en-
trada.

Recentment ha transcendit, però, que tant al festival Vida com al Canet Rock 
l’aplicació mòbil per recollir i comunicar els resultats dels test d’antígens i, també, 
l’equip humà van fallar, havent d’improvisar-se sistemes alternatius.

– Va tirar endavant el Canet Rock sabent que el sistema de rastreig no funcio-
nava?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el material per a fer 
els tests d’antígens al festival Vida
314-02094/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 11388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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El passat divendres, 16 de juliol el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, feia 
autocrítica i reconeixia l’error d’una desescalada massa ràpida. Especialment pel 
que fa a l’obertura de l’oci nocturn, just abans de Sant Joan i, sobretot, amb la cele-
bració de grans festivals musicals, que anaven més enllà dels esdeveniments de cul-
tura segura, on es mantenia sempre distància de seguretat i limitacions d’aforament, 
i basaven la seva seguretat en la realització de tests d’antígens prèvia a l’entrada.

Recentment ha transcendit, però, que tant al festival Vida com al Canet Rock 
l’aplicació mòbil per recollir i comunicar els resultats dels test d’antígens i, també, 
l’equip humà van fallar, havent d’improvisar-se sistemes alternatius.

– És cert que el material per fer els test d’antígens al Vida Festival no era l’ade-
quat?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment dels 
festivals musicals pel Departament de Salut amb relació al rastreig i 
la detecció de casos de Covid-19
314-02095/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 11389 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat divendres, 16 de juliol el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, 

feia autocrítica i reconeixia l’error d’una desescalada massa ràpida. Especialment 
pel que fa a l’obertura de l’oci nocturn, just abans de Sant Joan i, sobretot, amb la 
celebració de grans festivals musicals, que anaven més enllà dels esdeveniments de 
cultura segura, on es mantenia sempre distància de seguretat i limitacions d’afora-
ment, i basaven la seva seguretat en la realització de tests d’antígens prèvia a l’en-
trada.

Recentment ha transcendit, però, que tant al festival Vida com al Canet Rock 
l’aplicació mòbil per recollir i comunicar els resultats dels test d’antígens i, també, 
l’equip humà van fallar, havent d’improvisar-se sistemes alternatius.

– El Departament de Salut va fer algun seguiment de com es feien aquests i al-
tres festivals?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de l’ús 
de la mascareta als festivals Vida i Canet Rock
314-02096/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 11390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat divendres, 16 de juliol el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, feia 

autocrítica i reconeixia l’error d’una desescalada massa ràpida. Especialment pel que 
fa a l’obertura de l’oci nocturn, just abans de Sant Joan i, sobretot, amb la celebració 
de grans festivals musicals, que anaven més enllà dels esdeveniments de cultura segu-
ra, on es mantenia sempre distància de seguretat i limitacions d’aforament, i basaven 
la seva seguretat en la realització de tests d’antígens prèvia a l’entrada.

Recentment ha transcendit, però, que tant al festival Vida com al Canet Rock 
l’aplicació mòbil per recollir i comunicar els resultats dels test d’antígens i, també, 
l’equip humà van fallar, havent d’improvisar-se sistemes alternatius.

– Quina valoració fa el Departament de Salut de l’ús de la mascareta en aquests 
festivals?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte dels 
festivals Vida i Canet Rock en l’augment de contagis per coronavirus
314-02097/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 11391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat divendres, 16 de juliol el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, feia 

autocrítica i reconeixia l’error d’una desescalada massa ràpida. Especialment pel que 
fa a l’obertura de l’oci nocturn, just abans de Sant Joan i, sobretot, amb la celebració 
de grans festivals musicals, que anaven més enllà dels esdeveniments de cultura segu-
ra, on es mantenia sempre distància de seguretat i limitacions d’aforament, i basaven 
la seva seguretat en la realització de tests d’antígens prèvia a l’entrada.

Recentment ha transcendit, però, que tant al festival Vida com al Canet Rock 
l’aplicació mòbil per recollir i comunicar els resultats dels test d’antígens i, també, 
l’equip humà van fallar, havent d’improvisar-se sistemes alternatius.

– Quin impacte considera el Departament de Salut que van tenir aquests festivals 
en l’augment de contagis?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el festival Vida ha 
fet augmentar els contagis per coronavirus al Garraf
314-02098/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 11392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat divendres, 16 de juliol el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, feia 

autocrítica i reconeixia l’error d’una desescalada massa ràpida. Especialment pel que 
fa a l’obertura de l’oci nocturn, just abans de Sant Joan i, sobretot, amb la celebració 
de grans festivals musicals, que anaven més enllà dels esdeveniments de cultura segu-
ra, on es mantenia sempre distància de seguretat i limitacions d’aforament, i basaven 
la seva seguretat en la realització de tests d’antígens prèvia a l’entrada.

Recentment ha transcendit, però, que tant al festival Vida com al Canet Rock 
l’aplicació mòbil per recollir i comunicar els resultats dels test d’antígens i, també, 
l’equip humà van fallar, havent d’improvisar-se sistemes alternatius.

– El Departament de Salut considera que el Vida Festival ha fet augmentar els 
contagis de Covid-19 al Garraf?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el festival Canet 
Rock ha fet augmentar els contagis per coronavirus al Maresme
314-02099/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 11393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat divendres, 16 de juliol el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, feia 

autocrítica i reconeixia l’error d’una desescalada massa ràpida. Especialment pel que 
fa a l’obertura de l’oci nocturn, just abans de Sant Joan i, sobretot, amb la celebració 
de grans festivals musicals, que anaven més enllà dels esdeveniments de cultura segu-
ra, on es mantenia sempre distància de seguretat i limitacions d’aforament, i basaven 
la seva seguretat en la realització de tests d’antígens prèvia a l’entrada.

Recentment ha transcendit, però, que tant al festival Vida com al Canet Rock 
l’aplicació mòbil per recollir i comunicar els resultats dels test d’antígens i, també, 
l’equip humà van fallar, havent d’improvisar-se sistemes alternatius.

– El Departament de Salut considera que el Canet Rock ha fet augmentar els con-
tagis de Covid-19 al Maresme?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de 
l’autorització dels festivals Vida i Canet Rock
314-02100/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 11394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat divendres, 16 de juliol el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, feia 

autocrítica i reconeixia l’error d’una desescalada massa ràpida. Especialment pel que 
fa a l’obertura de l’oci nocturn, just abans de Sant Joan i, sobretot, amb la celebració 
de grans festivals musicals, que anaven més enllà dels esdeveniments de cultura segu-
ra, on es mantenia sempre distància de seguretat i limitacions d’aforament, i basaven 
la seva seguretat en la realització de tests d’antígens prèvia a l’entrada.

Recentment ha transcendit, però, que tant al festival Vida com al Canet Rock 
l’aplicació mòbil per recollir i comunicar els resultats dels test d’antígens i, també, 
l’equip humà van fallar, havent d’improvisar-se sistemes alternatius.

– Qui i com va prendre la decisió d’autoritzar aquests festivals?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la possibilitat de 
de suspendre els festivals Vida i Canet Rock
314-02101/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 11395 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat divendres, 16 de juliol el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, feia 

autocrítica i reconeixia l’error d’una desescalada massa ràpida. Especialment pel que 
fa a l’obertura de l’oci nocturn, just abans de Sant Joan i, sobretot, amb la celebració 
de grans festivals musicals, que anaven més enllà dels esdeveniments de cultura segu-
ra, on es mantenia sempre distància de seguretat i limitacions d’aforament, i basaven 
la seva seguretat en la realització de tests d’antígens prèvia a l’entrada.

Recentment ha transcendit, però, que tant al festival Vida com al Canet Rock 
l’aplicació mòbil per recollir i comunicar els resultats dels test d’antígens i, també, 
l’equip humà van fallar, havent d’improvisar-se sistemes alternatius.

– El Govern de la Generalitat es va plantejar, en algun moment, sol·licitar la sus-
pensió d’aquests festivals?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de 
suspendre el festival Cruïlla
314-02102/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 11396 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat divendres, 16 de juliol el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, feia 

autocrítica i reconeixia l’error d’una desescalada massa ràpida. Especialment pel que 
fa a l’obertura de l’oci nocturn, just abans de Sant Joan i, sobretot, amb la celebració 
de grans festivals musicals, que anaven més enllà dels esdeveniments de cultura segu-
ra, on es mantenia sempre distància de seguretat i limitacions d’aforament, i basaven 
la seva seguretat en la realització de tests d’antígens prèvia a l’entrada.

Recentment ha transcendit, però, que tant al festival Vida com al Canet Rock 
l’aplicació mòbil per recollir i comunicar els resultats dels test d’antígens i, també, 
l’equip humà van fallar, havent d’improvisar-se sistemes alternatius.

– El Departament de Salut es va plantejar, en algun moment, veient l’explosió de 
contagis, la suspensió del Festival Cruïlla?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a no 
suspendre el festival Cruïlla
314-02103/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 11397 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat divendres, 16 de juliol el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, feia 

autocrítica i reconeixia l’error d’una desescalada massa ràpida. Especialment pel que 
fa a l’obertura de l’oci nocturn, just abans de Sant Joan i, sobretot, amb la celebració 
de grans festivals musicals, que anaven més enllà dels esdeveniments de cultura segu-
ra, on es mantenia sempre distància de seguretat i limitacions d’aforament, i basaven 
la seva seguretat en la realització de tests d’antígens prèvia a l’entrada.

Recentment ha transcendit, però, que tant al festival Vida com al Canet Rock 
l’aplicació mòbil per recollir i comunicar els resultats dels test d’antígens i, també, 
l’equip humà van fallar, havent d’improvisar-se sistemes alternatius.

– Quins van ser els motius per mantenir en marxa el Festival Cruïlla?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del 
tancament de l’oci nocturn i del manteniment de festivals com el 
Cruïlla
314-02104/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 11398 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat divendres, 16 de juliol el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, 

feia autocrítica i reconeixia l’error d’una desescalada massa ràpida. Especialment 
pel que fa a l’obertura de l’oci nocturn, just abans de Sant Joan i, sobretot, amb la 
celebració de grans festivals musicals, que anaven més enllà dels esdeveniments de 
cultura segura, on es mantenia sempre distància de seguretat i limitacions d’afora-
ment, i basaven la seva seguretat en la realització de tests d’antígens prèvia a l’en-
trada.

Recentment ha transcendit, però, que tant al festival Vida com al Canet Rock 
l’aplicació mòbil per recollir i comunicar els resultats dels test d’antígens i, també, 
l’equip humà van fallar, havent d’improvisar-se sistemes alternatius.

– Quin va ser el motiu per tancar de nou l’oci nocturn veient el nivell de contagis 
i mantenir festivals com el Cruïlla?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el debat en les 
reunions del Procicat relatiu a l’oportunitat de celebrar els festivals 
Canet Rock i Vida
314-02105/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 11399 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat divendres, 16 de juliol el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, 

feia autocrítica i reconeixia l’error d’una desescalada massa ràpida. Especialment 
pel que fa a l’obertura de l’oci nocturn, just abans de Sant Joan i, sobretot, amb la 
celebració de grans festivals musicals, que anaven més enllà dels esdeveniments de 
cultura segura, on es mantenia sempre distància de seguretat i limitacions d’afora-
ment, i basaven la seva seguretat en la realització de tests d’antígens prèvia a l’en-
trada.

Recentment ha transcendit, però, que tant al festival Vida com al Canet Rock 
l’aplicació mòbil per recollir i comunicar els resultats dels test d’antígens i, també, 
l’equip humà van fallar, havent d’improvisar-se sistemes alternatius.
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– Es va debatre dins el Procicat si era oportú realitzar aquests festivals? Existei-
xen actes d’aquestes reunions?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes tècnics 
i científics que van avalar la celebració dels festivals Vida i Canet 
Rock
314-02106/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 11400 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat divendres, 16 de juliol el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, 

feia autocrítica i reconeixia l’error d’una desescalada massa ràpida. Especialment 
pel que fa a l’obertura de l’oci nocturn, just abans de Sant Joan i, sobretot, amb la 
celebració de grans festivals musicals, que anaven més enllà dels esdeveniments de 
cultura segura, on es mantenia sempre distància de seguretat i limitacions d’afora-
ment, i basaven la seva seguretat en la realització de tests d’antígens prèvia a l’en-
trada.

Recentment ha transcendit, però, que tant al festival Vida com al Canet Rock 
l’aplicació mòbil per recollir i comunicar els resultats dels test d’antígens i, també, 
l’equip humà van fallar, havent d’improvisar-se sistemes alternatius.

– Quins són els informes tècnics i científics que van avalar la celebració d’aquests 
festivals?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la problemàtica de 
l’Escola Els Minairons, de la Vall de Cardós (Pallars Sobirà)
314-02107/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 11414 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

L’escola Minairons de primària situada al municipi de Vall de Cardós cobreix les 
necessitats de dos municipis més de la comarca del Pallars Sobirà, Lladorre i Esterri 
de Cardós, donant cobertura educativa a 50 alumnes.

Es tracta d’una escola rural pública amb un projecte educatiu que vol eixam-
plar-se en la franja preescolar de 1-3 anys que donaria cobertura a 13 alumnes més. 
No cal esmentar la importància per la zona que té el centre. La Catalunya rural 
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pateix un dèficit endèmic en inversions escolars i creixement de centres docents. 
A més a més es tracta d’una escola amb menjador propi cosa que facilita el control 
dels àpats dels infants i a la vegada facilita la conciliació i de la vida laboral i fami-
liar al ser centre de referència de dos municipis més.

El centre necessita de reformes i obres de millora de forma urgent, abans que 
comenci la tardor, orientades a l’aïllament tèrmic i la calefacció per tal que els i les 
alumnes tinguin una temperatura de confort adequada, especialment a l’hivern, es-
pecialment de l’aula del Terrat. En aquest sentit, l’ajuntament de Vall de Cardós ja ha 
previst una partida de 20.000 € per tal de fer front a les obre, però el Departament 
d’Educació encara no s’ha pronunciat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern s’ha reunit amb l’Ajuntament de Vall de Cardós per tractar la pro-

blemàtica de l’escola Minairons?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les millores urgents 
de l’Escola Els Minairons, de la Vall de Cardós (Pallars Sobirà)
314-02108/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 11415 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

L’escola Minairons de primària situada al municipi de Vall de Cardós cobreix les 
necessitats de dos municipis més de la comarca del Pallars Sobirà, Lladorre i Esterri 
de Cardós, donant cobertura educativa a 50 alumnes.

Es tracta d’una escola rural pública amb un projecte educatiu que vol eixam-
plar-se en la franja preescolar de 1-3 anys que donaria cobertura a 13 alumnes més. 
No cal esmentar la importància per la zona que té el centre. La Catalunya rural 
pateix un dèficit endèmic en inversions escolars i creixement de centres docents. 
A més a més es tracta d’una escola amb menjador propi cosa que facilita el control 
dels àpats dels infants i a la vegada facilita la conciliació i de la vida laboral i fami-
liar al ser centre de referència de dos municipis més.

El centre necessita de reformes i obres de millora de forma urgent, abans que 
comenci la tardor, orientades a l’aïllament tèrmic i la calefacció per tal que els i les 
alumnes tinguin una temperatura de confort adequada, especialment a l’hivern, es-
pecialment de l’aula del Terrat. En aquest sentit, l’ajuntament de Vall de Cardós ja ha 
previst una partida de 20.000 € per tal de fer front a les obre, però el Departament 
d’Educació encara no s’ha pronunciat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern és conscient del valor del centre a la zona afectada i pels tres mu-

nicipis?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions 
per aïllar tèrmicament l’Escola Els Minairons, de la Vall de Cardós 
(Pallars Sobirà)
314-02109/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 11416 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

L’escola Minairons de primària situada al municipi de Vall de Cardós cobreix les 
necessitats de dos municipis més de la comarca del Pallars Sobirà, Lladorre i Esterri 
de Cardós, donant cobertura educativa a 50 alumnes.

Es tracta d’una escola rural pública amb un projecte educatiu que vol eixam-
plar-se en la franja preescolar de 1-3 anys que donaria cobertura a 13 alumnes més. 
No cal esmentar la importància per la zona que té el centre. La Catalunya rural 
pateix un dèficit endèmic en inversions escolars i creixement de centres docents. 
A més a més es tracta d’una escola amb menjador propi cosa que facilita el control 
dels àpats dels infants i a la vegada facilita la conciliació i de la vida laboral i fami-
liar al ser centre de referència de dos municipis més.

El centre necessita de reformes i obres de millora de forma urgent, abans que 
comenci la tardor, orientades a l’aïllament tèrmic i la calefacció per tal que els i les 
alumnes tinguin una temperatura de confort adequada, especialment a l’hivern, es-
pecialment de l’aula del Terrat. En aquest sentit, l’ajuntament de Vall de Cardós ja ha 
previst una partida de 20.000 € per tal de fer front a les obre, però el Departament 
d’Educació encara no s’ha pronunciat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern pensa realitzar les inversions necessàries per aïllar tèrmicament 

l’escola abans de la tardor?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions per a 
garantir el sistema de calefacció a l’Escola Els Minairons, de la Vall 
de Cardós (Pallars Sobirà)
314-02110/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 11417 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

L’escola Minairons de primària situada al municipi de Vall de Cardós cobreix les 
necessitats de dos municipis més de la comarca del Pallars Sobirà, Lladorre i Esterri 
de Cardós, donant cobertura educativa a 50 alumnes.

Es tracta d’una escola rural pública amb un projecte educatiu que vol eixam-
plar-se en la franja preescolar de 1-3 anys que donaria cobertura a 13 alumnes més. 
No cal esmentar la importància per la zona que té el centre. La Catalunya rural 
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pateix un dèficit endèmic en inversions escolars i creixement de centres docents. 
A més a més es tracta d’una escola amb menjador propi cosa que facilita el control 
dels àpats dels infants i a la vegada facilita la conciliació i de la vida laboral i fami-
liar al ser centre de referència de dos municipis més.

El centre necessita de reformes i obres de millora de forma urgent, abans que 
comenci la tardor, orientades a l’aïllament tèrmic i la calefacció per tal que els i les 
alumnes tinguin una temperatura de confort adequada, especialment a l’hivern, es-
pecialment de l’aula del Terrat. En aquest sentit, l’ajuntament de Vall de Cardós ja ha 
previst una partida de 20.000 € per tal de fer front a les obre, però el Departament 
d’Educació encara no s’ha pronunciat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern pensa realitzar les inversions necessàries per garantir la calefacció 

al centre abans de la tardor?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte 
d’ampliació de l’Escola Els Minairons, de la Vall de Cardós (Pallars 
Sobirà), amb l’educació infantil de primer cicle
314-02111/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 11418 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

L’escola Minairons de primària situada al municipi de Vall de Cardós cobreix les 
necessitats de dos municipis més de la comarca del Pallars Sobirà, Lladorre i Esterri 
de Cardós, donant cobertura educativa a 50 alumnes.

Es tracta d’una escola rural pública amb un projecte educatiu que vol eixam-
plar-se en la franja preescolar de 1-3 anys que donaria cobertura a 13 alumnes més. 
No cal esmentar la importància per la zona que té el centre. La Catalunya rural 
pateix un dèficit endèmic en inversions escolars i creixement de centres docents. 
A més a més es tracta d’una escola amb menjador propi cosa que facilita el control 
dels àpats dels infants i a la vegada facilita la conciliació i de la vida laboral i fami-
liar al ser centre de referència de dos municipis més.

El centre necessita de reformes i obres de millora de forma urgent, abans que 
comenci la tardor, orientades a l’aïllament tèrmic i la calefacció per tal que els i les 
alumnes tinguin una temperatura de confort adequada, especialment a l’hivern, es-
pecialment de l’aula del Terrat. En aquest sentit, l’ajuntament de Vall de Cardós ja ha 
previst una partida de 20.000 € per tal de fer front a les obre, però el Departament 
d’Educació encara no s’ha pronunciat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern té coneixement del projecte d’ampliació en fase preescolar d’1-3 

anys del centre?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat del GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura al públic 
de l’espai de la presó de dones de Sort (Pallars Sobirà)
314-02112/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 11621 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

L’article 54 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix l’obligació de la Ge-
neralitat i els altres poders públics de vetllar pel coneixement i el manteniment de 
la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la re-
sistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques. En desenvolupament 
d’aquest mandat, i de la Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic, 
l’any 2010, des del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació es 
va elaborar el Pla d’actuació de la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica a tot 
Catalunya.

L’objectiu principal d’aquesta Xarxa d’Espais fou recuperar la memòria demo-
cràtica a través de la posada en valor, la senyalització i la difusió del patrimoni me-
morial del període 1931-1980. 71 espais de memòria foren els primers desenvolu-
pats, distribuïts per les diverses comarques catalanes.

D’entre tots aquests, la comarca del Pallars Sobirà és una de les que compta amb 
més espais recuperats i senyalitzats, essent un dels principals la Presó-Museu de 
Sort. Fou aquí mateix on, el mateix any 2010, es realitzà un curs intensiu i especia-
litzat per a la formació de guies i intèrprets de la Xarxa d’Espais de Memòria De-
mocràtica de Catalunya.

També en aquesta Presó - Museu, l’any 2014, des de la Diputació de Lleida, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Sort i altres ajuntaments i consells del territori, 
es desenvolupà el projecte «Perseguits i salvats», que tingué com objectiu la recupe-
ració d’unes rutes catalanes de fugida del poble jueu durant la Segona Guerra Mun-
dial, i que, amb projecció internacional, era al mateix temps un homenatge a la gent 
anònima i compromesa i un reconeixement a la solidaritat entre dos pobles, el jueu 
i el català, amb moltes concomitàncies històriques i socioculturals. Aquest projecte 
havia d’integrar-se dins les rutes transfrontereres que recorrien les vies de la memò-
ria de l’exili i l’evasió entre l’Alt Pirineu, França i Andorra, vinculades a la Guerra 
civil espanyola i a la Segona Guerra Mundial i que sota la denominació «Territori 
de Memòria» abarca tot el Pirineu.

No obstant, a dia d’avui, la gestió de la Presó - Museu recau bàsicament sobre 
l’Ajuntament de Sort, que no pot destinar-hi els recursos humans necessaris per 
desenvolupar totes les activitats que serien adequades, vinculades especialment a la 
recerca i divulgació històrica i a l’atenció del públic i d’estudiosos, així com d’ex-
hibició, guiatge i interpretació als visitants. A més, un espai annex, de cabdal im-
portància, com és la presó de dones, per on van passar al voltant de 150 dones entre 
1939 i 1944, roman tancat i pendent d’un projecte de museïtzació i posada en valor 
imprescindible per ampliar la comprensió del monument i dotar-lo de la visió de gè-
nere fonamental per la lectura del lloc i dels esdeveniment que hi van ocórrer.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern de la Generalitat alguna intervenció per posar en valor i 

obrir al públic, general, estudiants i investigadors, l’espai de la presó de dones de 
Sort?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de 
personal especialitzat als espais de memòria democràtica del Pallars 
Sobirà
314-02113/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 11622 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

L’article 54 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix l’obligació de la Ge-
neralitat i els altres poders públics de vetllar pel coneixement i el manteniment de 
la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la re-
sistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques. En desenvolupament 
d’aquest mandat, i de la Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic, 
l’any 2010, des del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació es 
va elaborar el Pla d’actuació de la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica a tot 
Catalunya.

L’objectiu principal d’aquesta Xarxa d’Espais fou recuperar la memòria demo-
cràtica a través de la posada en valor, la senyalització i la difusió del patrimoni me-
morial del període 1931-1980. 71 espais de memòria foren els primers desenvolu-
pats, distribuïts per les diverses comarques catalanes.

D’entre tots aquests, la comarca del Pallars Sobirà és una de les que compta amb 
més espais recuperats i senyalitzats, essent un dels principals la Presó-Museu de 
Sort. Fou aquí mateix on, el mateix any 2010, es realitzà un curs intensiu i especia-
litzat per a la formació de guies i intèrprets de la Xarxa d’Espais de Memòria De-
mocràtica de Catalunya.

També en aquesta Presó - Museu, l’any 2014, des de la Diputació de Lleida, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Sort i altres ajuntaments i consells del territori, 
es desenvolupà el projecte «Perseguits i salvats», que tingué com objectiu la recupe-
ració d’unes rutes catalanes de fugida del poble jueu durant la Segona Guerra Mun-
dial, i que, amb projecció internacional, era al mateix temps un homenatge a la gent 
anònima i compromesa i un reconeixement a la solidaritat entre dos pobles, el jueu 
i el català, amb moltes concomitàncies històriques i socioculturals. Aquest projecte 
havia d’integrar-se dins les rutes transfrontereres que recorrien les vies de la memò-
ria de l’exili i l’evasió entre l’Alt Pirineu, França i Andorra, vinculades a la Guerra 
civil espanyola i a la Segona Guerra Mundial i que sota la denominació «Territori 
de Memòria» abarca tot el Pirineu.

No obstant, a dia d’avui, la gestió de la Presó - Museu recau bàsicament sobre 
l’Ajuntament de Sort, que no pot destinar-hi els recursos humans necessaris per 
desenvolupar totes les activitats que serien adequades, vinculades especialment a la 
recerca i divulgació històrica i a l’atenció del públic i d’estudiosos, així com d’ex-
hibició, guiatge i interpretació als visitants. A més, un espai annex, de cabdal im-
portància, com és la presó de dones, per on van passar al voltant de 150 dones entre 
1939 i 1944, roman tancat i pendent d’un projecte de museïtzació i posada en valor 
imprescindible per ampliar la comprensió del monument i dotar-lo de la visió de gè-
nere fonamental per la lectura del lloc i dels esdeveniment que hi van ocórrer.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
1. Quina opinió li mereix al Govern la manca de dotació de personal especialit-

zat per les tasques de guiatge, interpretació i gestió dels espais de Memòria Demo-
cràtica, molt en especial al Pallars Sobirà?
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2. Té prevista alguna mesura per revertir-ho i donar resposta a les demandes dels 
consistoris que integren espais de Memòria?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte Territori 
de Memòria
314-02114/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 11623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

L’article 54 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix l’obligació de la Ge-
neralitat i els altres poders públics de vetllar pel coneixement i el manteniment de 
la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la re-
sistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques. En desenvolupament 
d’aquest mandat, i de la Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic, 
l’any 2010, des del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació es 
va elaborar el Pla d’actuació de la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica a tot 
Catalunya.

L’objectiu principal d’aquesta Xarxa d’Espais fou recuperar la memòria demo-
cràtica a través de la posada en valor, la senyalització i la difusió del patrimoni me-
morial del període 1931-1980. 71 espais de memòria foren els primers desenvolu-
pats, distribuïts per les diverses comarques catalanes.

D’entre tots aquests, la comarca del Pallars Sobirà és una de les que compta amb 
més espais recuperats i senyalitzats, essent un dels principals la Presó-Museu de 
Sort. Fou aquí mateix on, el mateix any 2010, es realitzà un curs intensiu i especia-
litzat per a la formació de guies i intèrprets de la Xarxa d’Espais de Memòria De-
mocràtica de Catalunya.

També en aquesta Presó - Museu, l’any 2014, des de la Diputació de Lleida, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Sort i altres ajuntaments i consells del territori, 
es desenvolupà el projecte «Perseguits i salvats», que tingué com objectiu la recupe-
ració d’unes rutes catalanes de fugida del poble jueu durant la Segona Guerra Mun-
dial, i que, amb projecció internacional, era al mateix temps un homenatge a la gent 
anònima i compromesa i un reconeixement a la solidaritat entre dos pobles, el jueu 
i el català, amb moltes concomitàncies històriques i socioculturals. Aquest projecte 
havia d’integrar-se dins les rutes transfrontereres que recorrien les vies de la memò-
ria de l’exili i l’evasió entre l’Alt Pirineu, França i Andorra, vinculades a la Guerra 
civil espanyola i a la Segona Guerra Mundial i que sota la denominació «Territori 
de Memòria» abarca tot el Pirineu.

No obstant, a dia d’avui, la gestió de la Presó - Museu recau bàsicament sobre 
l’Ajuntament de Sort, que no pot destinar-hi els recursos humans necessaris per 
desenvolupar totes les activitats que serien adequades, vinculades especialment a la 
recerca i divulgació històrica i a l’atenció del públic i d’estudiosos, així com d’ex-
hibició, guiatge i interpretació als visitants. A més, un espai annex, de cabdal im-
portància, com és la presó de dones, per on van passar al voltant de 150 dones entre 
1939 i 1944, roman tancat i pendent d’un projecte de museïtzació i posada en valor 
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imprescindible per ampliar la comprensió del monument i dotar-lo de la visió de gè-
nere fonamental per la lectura del lloc i dels esdeveniment que hi van ocórrer.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Coneix el Govern el projecte «Territori de Memòria», que integra les terres del 

Pirineu, al llarg dels estats espanyol, francès i andorrà, i que compta amb el suport 
de l’European Observatory on the Memories («EUROM») de la Universitat de Bar-
celona?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la Presó Museu de 
Sort (Pallars Sobirà)
314-02115/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 11624 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

L’article 54 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix l’obligació de la Ge-
neralitat i els altres poders públics de vetllar pel coneixement i el manteniment de 
la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la re-
sistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques. En desenvolupament 
d’aquest mandat, i de la Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic, 
l’any 2010, des del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació es 
va elaborar el Pla d’actuació de la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica a tot 
Catalunya.

L’objectiu principal d’aquesta Xarxa d’Espais fou recuperar la memòria demo-
cràtica a través de la posada en valor, la senyalització i la difusió del patrimoni me-
morial del període 1931-1980. 71 espais de memòria foren els primers desenvolu-
pats, distribuïts per les diverses comarques catalanes.

D’entre tots aquests, la comarca del Pallars Sobirà és una de les que compta amb 
més espais recuperats i senyalitzats, essent un dels principals la Presó-Museu de 
Sort. Fou aquí mateix on, el mateix any 2010, es realitzà un curs intensiu i especia-
litzat per a la formació de guies i intèrprets de la Xarxa d’Espais de Memòria De-
mocràtica de Catalunya.

També en aquesta Presó - Museu, l’any 2014, des de la Diputació de Lleida, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Sort i altres ajuntaments i consells del territori, 
es desenvolupà el projecte «Perseguits i salvats», que tingué com objectiu la recupe-
ració d’unes rutes catalanes de fugida del poble jueu durant la Segona Guerra Mun-
dial, i que, amb projecció internacional, era al mateix temps un homenatge a la gent 
anònima i compromesa i un reconeixement a la solidaritat entre dos pobles, el jueu 
i el català, amb moltes concomitàncies històriques i socioculturals. Aquest projecte 
havia d’integrar-se dins les rutes transfrontereres que recorrien les vies de la memò-
ria de l’exili i l’evasió entre l’Alt Pirineu, França i Andorra, vinculades a la Guerra 
civil espanyola i a la Segona Guerra Mundial i que sota la denominació «Territori 
de Memòria» abarca tot el Pirineu.

No obstant, a dia d’avui, la gestió de la Presó - Museu recau bàsicament sobre 
l’Ajuntament de Sort, que no pot destinar-hi els recursos humans necessaris per 
desenvolupar totes les activitats que serien adequades, vinculades especialment a la 
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recerca i divulgació històrica i a l’atenció del públic i d’estudiosos, així com d’ex-
hibició, guiatge i interpretació als visitants. A més, un espai annex, de cabdal im-
portància, com és la presó de dones, per on van passar al voltant de 150 dones entre 
1939 i 1944, roman tancat i pendent d’un projecte de museïtzació i posada en valor 
imprescindible per ampliar la comprensió del monument i dotar-lo de la visió de gè-
nere fonamental per la lectura del lloc i dels esdeveniment que hi van ocórrer.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té constància el Govern de la Generalitat de tot això que aquí s’exposa?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trens que 
s’aturen a l’estació de Riells i Viabrea - Breda
314-02116/13

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11625 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades Santacreu, diputat, Silvia Paneque Sureda, diputada del Grup Par-

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

L’article 140.6 de l’Estatut de Catalunya, sobre Infraestructures de Transport i de 
les Comunicacions, estableix que «correspon a la Generalitat, en matèria de xarxa 
ferroviària, la competència exclusiva amb relació a les infraestructures de les quals 
és titular i la participació en la planificació i la gestió de les infraestructures de titu-
laritat estatal situades a Catalunya»; i l’article 169.1. sobre Transports diu que «cor-
respon a la Generalitat la competència exclusiva sobre els transports terrestres de 
viatgers i mercaderies per carretera, ferrocarril i cable que transcorrin íntegrament 
dins el territori de Catalunya, amb independència de la titularitat de la infraestructu-
ra. Aquesta competència inclou en tot cas: a. La regulació, la planificació, la gestió, 
la coordinació i la inspecció dels serveis i les activitats».

Atesa aquesta responsabilitat en aquestes competències, voldríem comunicar que 
fa molts anys que la ciutadania de la Selva Interior espera poder tenir una millora 
en la regulació, planificació i gestió dels serveis ferroviaris de Catalunya en aquest 
territori. A hores d’ara només hi ha la possibilitat d’agafar un tren cada dues hores. 
No obstant això, les circumstàncies actuals farien possible millorar les freqüències i 
el servei. L’absència d’altres tipus de circulacions per aquestes vies fan possible fer-
ho. Els últims anys, una part molt important dels Llarga Distància han optat per la 
línia d’Alta Velocitat Madrid-Barcelona-Girona-Frontera Francesa. Això ha fet que 
els regionals i sobretot els mitja distància passin amb seients buits sense aturar-se 
per les estacions d’Hostalric i Riells i Viabrea-Breda. Els volums de passatgers fan 
que sigui molt probable que, si més regionals i sobretot els mitja distància s’aturin 
en aquestes dues estacions, es pugui tenir un servei públic més eficient i útil. L’atu-
rada d’aquests trens a les esmentades estacions oferiria servei a les persones d’Hos-
talric, de Riells i Viabrea, de Breda, de Sant Feliu de Buixalleu, de Massanes o de 
Fogars de la Selva.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Quins són els trens que actualment s’aturen a l’estació de Riells i Viabrea-Breda?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2021
Jordi Terrades Santacreu, Silvia Paneque Sureda, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trens de mitja 
distància i regionals que no s’aturen a l’estació de Riells i Viabrea - 
Breda
314-02117/13

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11626 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades Santacreu, diputat, Silvia Paneque Sureda, diputada del Grup Par-

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

L’article 140.6 de l’Estatut de Catalunya, sobre Infraestructures de Transport i de 
les Comunicacions, estableix que «correspon a la Generalitat, en matèria de xarxa 
ferroviària, la competència exclusiva amb relació a les infraestructures de les quals 
és titular i la participació en la planificació i la gestió de les infraestructures de titu-
laritat estatal situades a Catalunya»; i l’article 169.1. sobre Transports diu que «cor-
respon a la Generalitat la competència exclusiva sobre els transports terrestres de 
viatgers i mercaderies per carretera, ferrocarril i cable que transcorrin íntegrament 
dins el territori de Catalunya, amb independència de la titularitat de la infraestructu-
ra. Aquesta competència inclou en tot cas: a. La regulació, la planificació, la gestió, 
la coordinació i la inspecció dels serveis i les activitats».

Atesa aquesta responsabilitat en aquestes competències, voldríem comunicar que 
fa molts anys que la ciutadania de la Selva Interior espera poder tenir una millora 
en la regulació, planificació i gestió dels serveis ferroviaris de Catalunya en aquest 
territori. A hores d’ara només hi ha la possibilitat d’agafar un tren cada dues hores. 
No obstant això, les circumstàncies actuals farien possible millorar les freqüències i 
el servei. L’absència d’altres tipus de circulacions per aquestes vies fan possible fer-
ho. Els últims anys, una part molt important dels Llarga Distància han optat per la 
línia d’Alta Velocitat Madrid-Barcelona-Girona-Frontera Francesa. Això ha fet que 
els regionals i sobretot els mitja distància passin amb seients buits sense aturar-se 
per les estacions d’Hostalric i Riells i Viabrea-Breda. Els volums de passatgers fan 
que sigui molt probable que, si més regionals i sobretot els mitja distància s’aturin 
en aquestes dues estacions, es pugui tenir un servei públic més eficient i útil. L’atu-
rada d’aquests trens a les esmentades estacions oferiria servei a les persones d’Hos-
talric, de Riells i Viabrea, de Breda, de Sant Feliu de Buixalleu, de Massanes o de 
Fogars de la Selva.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins trens de mitja distància i regional que passen per l’estació de Riells i Vi-

abrea-Breda, però no s’hi aturen?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2021
Jordi Terrades Santacreu, Silvia Paneque Sureda, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trens que 
s’aturen a l’estació d’Hostalric
314-02118/13

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11627 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades Santacreu, diputat, Silvia Paneque Sureda, diputada del Grup Par-

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

L’article 140.6 de l’Estatut de Catalunya, sobre Infraestructures de Transport i de 
les Comunicacions, estableix que «correspon a la Generalitat, en matèria de xarxa 
ferroviària, la competència exclusiva amb relació a les infraestructures de les quals 
és titular i la participació en la planificació i la gestió de les infraestructures de titu-
laritat estatal situades a Catalunya»; i l’article 169.1. sobre Transports diu que «cor-
respon a la Generalitat la competència exclusiva sobre els transports terrestres de 
viatgers i mercaderies per carretera, ferrocarril i cable que transcorrin íntegrament 
dins el territori de Catalunya, amb independència de la titularitat de la infraestructu-
ra. Aquesta competència inclou en tot cas: a. La regulació, la planificació, la gestió, 
la coordinació i la inspecció dels serveis i les activitats».

Atesa aquesta responsabilitat en aquestes competències, voldríem comunicar que 
fa molts anys que la ciutadania de la Selva Interior espera poder tenir una millora 
en la regulació, planificació i gestió dels serveis ferroviaris de Catalunya en aquest 
territori. A hores d’ara només hi ha la possibilitat d’agafar un tren cada dues hores. 
No obstant això, les circumstàncies actuals farien possible millorar les freqüències i 
el servei. L’absència d’altres tipus de circulacions per aquestes vies fan possible fer-
ho. Els últims anys, una part molt important dels Llarga Distància han optat per la 
línia d’Alta Velocitat Madrid-Barcelona-Girona-Frontera Francesa. Això ha fet que 
els regionals i sobretot els mitja distància passin amb seients buits sense aturar-se 
per les estacions d’Hostalric i Riells i Viabrea-Breda. Els volums de passatgers fan 
que sigui molt probable que, si més regionals i sobretot els mitja distància s’aturin 
en aquestes dues estacions, es pugui tenir un servei públic més eficient i útil. L’atu-
rada d’aquests trens a les esmentades estacions oferiria servei a les persones d’Hos-
talric, de Riells i Viabrea, de Breda, de Sant Feliu de Buixalleu, de Massanes o de 
Fogars de la Selva.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els trens que actualment s’aturen a l’estació d’Hostalric?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2021
Jordi Terrades Santacreu, Silvia Paneque Sureda, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trens de mitja 
distància i regionals que no s’aturen a l’estació d’Hostalric
314-02119/13

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11628 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades Santacreu, diputat, Silvia Paneque Sureda, diputada del Grup Par-

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

L’article 140.6 de l’Estatut de Catalunya, sobre Infraestructures de Transport i de 
les Comunicacions, estableix que «correspon a la Generalitat, en matèria de xarxa 
ferroviària, la competència exclusiva amb relació a les infraestructures de les quals 
és titular i la participació en la planificació i la gestió de les infraestructures de titu-
laritat estatal situades a Catalunya»; i l’article 169.1. sobre Transports diu que «cor-
respon a la Generalitat la competència exclusiva sobre els transports terrestres de 
viatgers i mercaderies per carretera, ferrocarril i cable que transcorrin íntegrament 
dins el territori de Catalunya, amb independència de la titularitat de la infraestructu-
ra. Aquesta competència inclou en tot cas: a. La regulació, la planificació, la gestió, 
la coordinació i la inspecció dels serveis i les activitats».

Atesa aquesta responsabilitat en aquestes competències, voldríem comunicar que 
fa molts anys que la ciutadania de la Selva Interior espera poder tenir una millora 
en la regulació, planificació i gestió dels serveis ferroviaris de Catalunya en aquest 
territori. A hores d’ara només hi ha la possibilitat d’agafar un tren cada dues hores. 
No obstant això, les circumstàncies actuals farien possible millorar les freqüències i 
el servei. L’absència d’altres tipus de circulacions per aquestes vies fan possible fer-
ho. Els últims anys, una part molt important dels Llarga Distància han optat per la 
línia d’Alta Velocitat Madrid-Barcelona-Girona-Frontera Francesa. Això ha fet que 
els regionals i sobretot els mitja distància passin amb seients buits sense aturar-se 
per les estacions d’Hostalric i Riells i Viabrea-Breda. Els volums de passatgers fan 
que sigui molt probable que, si més regionals i sobretot els mitja distància s’aturin 
en aquestes dues estacions, es pugui tenir un servei públic més eficient i útil. L’atu-
rada d’aquests trens a les esmentades estacions oferiria servei a les persones d’Hos-
talric, de Riells i Viabrea, de Breda, de Sant Feliu de Buixalleu, de Massanes o de 
Fogars de la Selva.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els trens de mitja distància i regional que passen per l’estació d’Hos-

talric, però no s’hi aturen?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2021
Jordi Terrades Santacreu, Silvia Paneque Sureda, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un pla 
de millora de les freqüències i els serveis a la línia R11 per al pas de 
trens d’alta velocitat
314-02120/13

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11629 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades Santacreu, diputat, Silvia Paneque Sureda, diputada del Grup Par-

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

L’article 140.6 de l’Estatut de Catalunya, sobre Infraestructures de Transport i de 
les Comunicacions, estableix que «correspon a la Generalitat, en matèria de xarxa 
ferroviària, la competència exclusiva amb relació a les infraestructures de les quals 
és titular i la participació en la planificació i la gestió de les infraestructures de titu-
laritat estatal situades a Catalunya»; i l’article 169.1. sobre Transports diu que «cor-
respon a la Generalitat la competència exclusiva sobre els transports terrestres de 
viatgers i mercaderies per carretera, ferrocarril i cable que transcorrin íntegrament 
dins el territori de Catalunya, amb independència de la titularitat de la infraestructu-
ra. Aquesta competència inclou en tot cas: a. La regulació, la planificació, la gestió, 
la coordinació i la inspecció dels serveis i les activitats».

Atesa aquesta responsabilitat en aquestes competències, voldríem comunicar que 
fa molts anys que la ciutadania de la Selva Interior espera poder tenir una millora 
en la regulació, planificació i gestió dels serveis ferroviaris de Catalunya en aquest 
territori. A hores d’ara només hi ha la possibilitat d’agafar un tren cada dues hores. 
No obstant això, les circumstàncies actuals farien possible millorar les freqüències i 
el servei. L’absència d’altres tipus de circulacions per aquestes vies fan possible fer-
ho. Els últims anys, una part molt important dels Llarga Distància han optat per la 
línia d’Alta Velocitat Madrid-Barcelona-Girona-Frontera Francesa. Això ha fet que 
els regionals i sobretot els mitja distància passin amb seients buits sense aturar-se 
per les estacions d’Hostalric i Riells i Viabrea-Breda. Els volums de passatgers fan 
que sigui molt probable que, si més regionals i sobretot els mitja distància s’aturin 
en aquestes dues estacions, es pugui tenir un servei públic més eficient i útil. L’atu-
rada d’aquests trens a les esmentades estacions oferiria servei a les persones d’Hos-
talric, de Riells i Viabrea, de Breda, de Sant Feliu de Buixalleu, de Massanes o de 
Fogars de la Selva.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– A causa del desviament de diferents trànsits de llarga distància a la línia R11 

d’Alta Velocitat, ha preparat el Govern de la Generalitat un pla de millora de fre-
qüències i serveis a l’esmentada línia?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2021
Jordi Terrades Santacreu, Silvia Paneque Sureda, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del 
tancament del centre de vacunació de la pista coberta d’atletisme de 
Sabadell (Vallès Occidental)
314-02121/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 11632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Diversos mitjans de comunicació de Sabadell han alertat que el Departament de 

Salut ha clausurat el centre de vacunació massiva de la Pista Coberta d’Atletisme 
aquest diumenge, 18 de juliol, al vespre. Sense explicacions públiques, més enllà de 
breus respostes tècniques a alguns mitjans, el centre de vacunació massiva, que va 
obrir el passat 1 de juny i ha administrat prop de 170.000 dosis de la vacuna contra 
el coronavirus, ha postat fi a la seva activitat.

Segons les dades, actualment, el 63 per cent dels sabadellencs majors de 16 anys 
s’han vacunat amb la pauta completa. Malgrat això, moltes persones de la ciutat, es-
pecialment joves i adolescents, encara no tenen ni la primera dosi. La mostra són els 
problemes dels menors de 30 anys per trobar algun centre de vacunació proper. Per 
trobar-lo es desplacen a altres municipis del Vallès Oriental o del Maresme. Avui 
el 40 per cent dels sabadellencs d’entre 35 i 39 anys no tenen cap dosi de la vacuna. 
Al 75 per cent els hi falta la segona. Entre els de 30 i 34 anys les xifres són pitjors: 
només un de cada tres tenen la primera dosi; insignificant és el nombre dels que te-
nen la segona. Tan insignificant (menys del 5 per cent) com els menors de 30 anys 
vacunats del tot.

– Quin és el motiu pel qual el Departament de Salut ha decidit tancar el centre 
de vacunació de la Pista Coberta d’Atletisme de Sabadell?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament de 
Salut ha exposat els motius del tancament del centre de vacunació 
de la pista coberta d’atletisme de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02122/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 11633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Diversos mitjans de comunicació de Sabadell han alertat que el Departament de 

Salut ha clausurat el centre de vacunació massiva de la Pista Coberta d’Atletisme 
aquest diumenge, 18 de juliol, al vespre. Sense explicacions públiques, més enllà de 
breus respostes tècniques a alguns mitjans, el centre de vacunació massiva, que va 
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obrir el passat 1 de juny i ha administrat prop de 170.000 dosis de la vacuna contra 
el coronavirus, ha postat fi a la seva activitat.

Segons les dades, actualment, el 63 per cent dels sabadellencs majors de 16 anys 
s’han vacunat amb la pauta completa. Malgrat això, moltes persones de la ciutat, es-
pecialment joves i adolescents, encara no tenen ni la primera dosi. La mostra són els 
problemes dels menors de 30 anys per trobar algun centre de vacunació proper. Per 
trobar-lo es desplacen a altres municipis del Vallès Oriental o del Maresme. Avui 
el 40 per cent dels sabadellencs d’entre 35 i 39 anys no tenen cap dosi de la vacuna. 
Al 75 per cent els hi falta la segona. Entre els de 30 i 34 anys les xifres són pitjors: 
només un de cada tres tenen la primera dosi; insignificant és el nombre dels que te-
nen la segona. Tan insignificant (menys del 5 per cent) com els menors de 30 anys 
vacunats del tot.

– El Departament de Salut ha exposat els motius del tancament del centre de va-
cunació a l’Ajuntament i als grups municipals?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
recuperar el centre de vacunació de la pista coberta d’atletisme de 
Sabadell (Vallès Occidental)
314-02123/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 11634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Diversos mitjans de comunicació de Sabadell han alertat que el Departament de 

Salut ha clausurat el centre de vacunació massiva de la Pista Coberta d’Atletisme 
aquest diumenge, 18 de juliol, al vespre. Sense explicacions públiques, més enllà de 
breus respostes tècniques a alguns mitjans, el centre de vacunació massiva, que va 
obrir el passat 1 de juny i ha administrat prop de 170.000 dosis de la vacuna contra 
el coronavirus, ha postat fi a la seva activitat.

Segons les dades, actualment, el 63 per cent dels sabadellencs majors de 16 anys 
s’han vacunat amb la pauta completa. Malgrat això, moltes persones de la ciutat, es-
pecialment joves i adolescents, encara no tenen ni la primera dosi. La mostra són els 
problemes dels menors de 30 anys per trobar algun centre de vacunació proper. Per 
trobar-lo es desplacen a altres municipis del Vallès Oriental o del Maresme. Avui 
el 40 per cent dels sabadellencs d’entre 35 i 39 anys no tenen cap dosi de la vacuna. 
Al 75 per cent els hi falta la segona. Entre els de 30 i 34 anys les xifres són pitjors: 
només un de cada tres tenen la primera dosi; insignificant és el nombre dels que te-
nen la segona. Tan insignificant (menys del 5 per cent) com els menors de 30 anys 
vacunats del tot.

– El Departament de Salut té previst recuperar aquest punt de vacunació que ha 
administrat prop de 170.000 dosis a la tornada de les vacances?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nivells de 
vacunació contra la Covid-19 a Sabadell (Vallès Occidental)
314-02124/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 11635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Diversos mitjans de comunicació de Sabadell han alertat que el Departament de 

Salut ha clausurat el centre de vacunació massiva de la Pista Coberta d’Atletisme 
aquest diumenge, 18 de juliol, al vespre. Sense explicacions públiques, més enllà de 
breus respostes tècniques a alguns mitjans, el centre de vacunació massiva, que va 
obrir el passat 1 de juny i ha administrat prop de 170.000 dosis de la vacuna contra 
el coronavirus, ha postat fi a la seva activitat.

Segons les dades, actualment, el 63 per cent dels sabadellencs majors de 16 anys 
s’han vacunat amb la pauta completa. Malgrat això, moltes persones de la ciutat, es-
pecialment joves i adolescents, encara no tenen ni la primera dosi. La mostra són els 
problemes dels menors de 30 anys per trobar algun centre de vacunació proper. Per 
trobar-lo es desplacen a altres municipis del Vallès Oriental o del Maresme. Avui 
el 40 per cent dels sabadellencs d’entre 35 i 39 anys no tenen cap dosi de la vacuna. 
Al 75 per cent els hi falta la segona. Entre els de 30 i 34 anys les xifres són pitjors: 
només un de cada tres tenen la primera dosi; insignificant és el nombre dels que te-
nen la segona. Tan insignificant (menys del 5 per cent) com els menors de 30 anys 
vacunats del tot.

– El Departament de Salut considera que els nivells de vacunació a Sabadell són 
òptims?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’homogeneïtat 
amb relació al nivell de renda en la vacunació contra la Covid-19 a 
Sabadell (Vallès Occidental) amb
314-02125/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 11636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Diversos mitjans de comunicació de Sabadell han alertat que el Departament de 

Salut ha clausurat el centre de vacunació massiva de la Pista Coberta d’Atletisme 
aquest diumenge, 18 de juliol, al vespre. Sense explicacions públiques, més enllà de 
breus respostes tècniques a alguns mitjans, el centre de vacunació massiva, que va 
obrir el passat 1 de juny i ha administrat prop de 170.000 dosis de la vacuna contra 
el coronavirus, ha postat fi a la seva activitat.
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Segons les dades, actualment, el 63 per cent dels sabadellencs majors de 16 anys 
s’han vacunat amb la pauta completa. Malgrat això, moltes persones de la ciutat, es-
pecialment joves i adolescents, encara no tenen ni la primera dosi. La mostra són els 
problemes dels menors de 30 anys per trobar algun centre de vacunació proper. Per 
trobar-lo es desplacen a altres municipis del Vallès Oriental o del Maresme. Avui 
el 40 per cent dels sabadellencs d’entre 35 i 39 anys no tenen cap dosi de la vacuna. 
Al 75 per cent els hi falta la segona. Entre els de 30 i 34 anys les xifres són pitjors: 
només un de cada tres tenen la primera dosi; insignificant és el nombre dels que te-
nen la segona. Tan insignificant (menys del 5 per cent) com els menors de 30 anys 
vacunats del tot.

– Els nivells de vacunació son homogenis al municipi de Sabadell o existeixen 
diferències per nivell de renda? Quina estratègia està seguint el Departament de Sa-
lut per afrontar-ho?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suficiència dels 
espais de vacunació contra la Covid-19 disponibles a Sabadell (Vallès 
Occidental)
314-02126/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 11637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Diversos mitjans de comunicació de Sabadell han alertat que el Departament de 

Salut ha clausurat el centre de vacunació massiva de la Pista Coberta d’Atletisme 
aquest diumenge, 18 de juliol, al vespre. Sense explicacions públiques, més enllà de 
breus respostes tècniques a alguns mitjans, el centre de vacunació massiva, que va 
obrir el passat 1 de juny i ha administrat prop de 170.000 dosis de la vacuna contra 
el coronavirus, ha postat fi a la seva activitat.

Segons les dades, actualment, el 63 per cent dels sabadellencs majors de 16 anys 
s’han vacunat amb la pauta completa. Malgrat això, moltes persones de la ciutat, es-
pecialment joves i adolescents, encara no tenen ni la primera dosi. La mostra són els 
problemes dels menors de 30 anys per trobar algun centre de vacunació proper. Per 
trobar-lo es desplacen a altres municipis del Vallès Oriental o del Maresme. Avui 
el 40 per cent dels sabadellencs d’entre 35 i 39 anys no tenen cap dosi de la vacuna. 
Al 75 per cent els hi falta la segona. Entre els de 30 i 34 anys les xifres són pitjors: 
només un de cada tres tenen la primera dosi; insignificant és el nombre dels que te-
nen la segona. Tan insignificant (menys del 5 per cent) com els menors de 30 anys 
vacunats del tot.

– El Departament de Salut considera que els espais disponibles als Casals Cívics 
de Rogelio Soto, a Espronceda - Campoamor i Julio Regalado, als Merinals i, tam-
bé, als CAP son suficients per assolir els objectius de vacunació?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la preparació d’un 
dispositiu de reforç per a la vacunació contra la Covid-19 als centres 
d’atenció primària de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02127/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 11638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Diversos mitjans de comunicació de Sabadell han alertat que el Departament de 

Salut ha clausurat el centre de vacunació massiva de la Pista Coberta d’Atletisme 
aquest diumenge, 18 de juliol, al vespre. Sense explicacions públiques, més enllà de 
breus respostes tècniques a alguns mitjans, el centre de vacunació massiva, que va 
obrir el passat 1 de juny i ha administrat prop de 170.000 dosis de la vacuna contra 
el coronavirus, ha postat fi a la seva activitat.

Segons les dades, actualment, el 63 per cent dels sabadellencs majors de 16 anys 
s’han vacunat amb la pauta completa. Malgrat això, moltes persones de la ciutat, es-
pecialment joves i adolescents, encara no tenen ni la primera dosi. La mostra són els 
problemes dels menors de 30 anys per trobar algun centre de vacunació proper. Per 
trobar-lo es desplacen a altres municipis del Vallès Oriental o del Maresme. Avui 
el 40 per cent dels sabadellencs d’entre 35 i 39 anys no tenen cap dosi de la vacuna. 
Al 75 per cent els hi falta la segona. Entre els de 30 i 34 anys les xifres són pitjors: 
només un de cada tres tenen la primera dosi; insignificant és el nombre dels que te-
nen la segona. Tan insignificant (menys del 5 per cent) com els menors de 30 anys 
vacunats del tot.

– El Departament de Salut ha preparat un dispositiu de reforç per a la vacunació 
als Centres d’Atenció Primària a Sabadell per absorbir la demanada?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell de 
vacunació contra la Covid-19 amb pauta completa que el 
Departament de Salut vol assolir a Sabadell (Vallès Occidental) al 
setembre
314-02128/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 11639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Diversos mitjans de comunicació de Sabadell han alertat que el Departament de 

Salut ha clausurat el centre de vacunació massiva de la Pista Coberta d’Atletisme 
aquest diumenge, 18 de juliol, al vespre. Sense explicacions públiques, més enllà de 
breus respostes tècniques a alguns mitjans, el centre de vacunació massiva, que va 
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obrir el passat 1 de juny i ha administrat prop de 170.000 dosis de la vacuna contra 
el coronavirus, ha postat fi a la seva activitat.

Segons les dades, actualment, el 63 per cent dels sabadellencs majors de 16 anys 
s’han vacunat amb la pauta completa. Malgrat això, moltes persones de la ciutat, es-
pecialment joves i adolescents, encara no tenen ni la primera dosi. La mostra són els 
problemes dels menors de 30 anys per trobar algun centre de vacunació proper. Per 
trobar-lo es desplacen a altres municipis del Vallès Oriental o del Maresme. Avui 
el 40 per cent dels sabadellencs d’entre 35 i 39 anys no tenen cap dosi de la vacuna. 
Al 75 per cent els hi falta la segona. Entre els de 30 i 34 anys les xifres són pitjors: 
només un de cada tres tenen la primera dosi; insignificant és el nombre dels que te-
nen la segona. Tan insignificant (menys del 5 per cent) com els menors de 30 anys 
vacunats del tot.

– Quin és el nivell de vacunació que vol assolir a Sabadell el Departament de 
Salut amb pauta completa a principis de setembre? I en el inici del curs escolar?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre el 
tancament del centre de vacunació de la pista coberta d’atletisme de 
Sabadell (Vallès Occidental) i la manca de professionals d’infermeria
314-02129/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 11640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Diversos mitjans de comunicació de Sabadell han alertat que el Departament de 

Salut ha clausurat el centre de vacunació massiva de la Pista Coberta d’Atletisme 
aquest diumenge, 18 de juliol, al vespre. Sense explicacions públiques, més enllà de 
breus respostes tècniques a alguns mitjans, el centre de vacunació massiva, que va 
obrir el passat 1 de juny i ha administrat prop de 170.000 dosis de la vacuna contra 
el coronavirus, ha postat fi a la seva activitat.

Segons les dades, actualment, el 63 per cent dels sabadellencs majors de 16 anys 
s’han vacunat amb la pauta completa. Malgrat això, moltes persones de la ciutat, es-
pecialment joves i adolescents, encara no tenen ni la primera dosi. La mostra són els 
problemes dels menors de 30 anys per trobar algun centre de vacunació proper. Per 
trobar-lo es desplacen a altres municipis del Vallès Oriental o del Maresme. Avui 
el 40 per cent dels sabadellencs d’entre 35 i 39 anys no tenen cap dosi de la vacuna. 
Al 75 per cent els hi falta la segona. Entre els de 30 i 34 anys les xifres són pitjors: 
només un de cada tres tenen la primera dosi; insignificant és el nombre dels que te-
nen la segona. Tan insignificant (menys del 5 per cent) com els menors de 30 anys 
vacunats del tot.

– El tancament d’aquest centre de vacunació es deu a la manca de professionals 
d’infermeria?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
David Cid Colomer, portaveu del GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell de 
vacunació contra la Covid-19 amb pauta completa que el 
Departament de Salut vol assolir al setembre
314-02130/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 11641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Diversos mitjans de comunicació de Sabadell han alertat que el Departament de 

Salut ha clausurat el centre de vacunació massiva de la Pista Coberta d’Atletisme 
aquest diumenge, 18 de juliol, al vespre. Sense explicacions públiques, més enllà de 
breus respostes tècniques a alguns mitjans, el centre de vacunació massiva, que va 
obrir el passat 1 de juny i ha administrat prop de 170.000 dosis de la vacuna contra 
el coronavirus, ha postat fi a la seva activitat.

Segons les dades, actualment, el 63 per cent dels sabadellencs majors de 16 anys 
s’han vacunat amb la pauta completa. Malgrat això, moltes persones de la ciutat, es-
pecialment joves i adolescents, encara no tenen ni la primera dosi. La mostra són els 
problemes dels menors de 30 anys per trobar algun centre de vacunació proper. Per 
trobar-lo es desplacen a altres municipis del Vallès Oriental o del Maresme. Avui 
el 40 per cent dels sabadellencs d’entre 35 i 39 anys no tenen cap dosi de la vacuna. 
Al 75 per cent els hi falta la segona. Entre els de 30 i 34 anys les xifres són pitjors: 
només un de cada tres tenen la primera dosi; insignificant és el nombre dels que te-
nen la segona. Tan insignificant (menys del 5 per cent) com els menors de 30 anys 
vacunats del tot.

– Quin és el nivell de vacunació que vol assolir a Catalunya el Departament de 
Salut amb pauta completa a principis de setembre? I en el inici del curs escolar?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius públics que han canviat de complexitat per al curs 2021-
2022
314-02131/13

FORMULACIÓ: CARLES RIERA ALBERT, DEL GP CUP-NCG

Reg. 11770 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Relació de centres educatius públics que han canviat la seva categoria de com-
plexitat amb la nova classificació pel curs 2021-22 amb els seus nivells de classifica-
ció anterior i posterior al canvi.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
Carles Riera Albert, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comparació entre 
els cursos 2020-2021 i 2021-2022 pel que fa als recursos en docents 
i en programes d’equitat destinats a la complexitat dels centres 
educatius
314-02132/13

FORMULACIÓ: CARLES RIERA ALBERT, DEL GP CUP-NCG

Reg. 11771 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, 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: 
– Comparativa dels recursos en docents i en programes d’equitat destinats a la 

complexitat dels centres educatius entre els cursos 2020-2021 i el 2021-2022.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
Carles Riera Albert, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
previstos per a les necessitats dels centres educatius pel que fa a la 
complexitat
314-02133/13

FORMULACIÓ: CARLES RIERA ALBERT, DEL GP CUP-NCG

Reg. 11772 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina previsió té el Departament d’Educació per respondre de manera esca-

ient, suficient i equitativa a les necessitats actuals dels centres en matèria de com-
plexitat, partint d’una classificació realitzada amb les dades d’anàlisi i avaluació 
corresponents al curs 2018-2019? Quines actuacions preveu per a evitar i/o corregir 
incongruències i desajustos?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
Carles Riera Albert, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres educatius públics de complexitat màxima, alta, mitjana i 
estàndard el cursos 2020-2021 i 2021-2022
314-02134/13

FORMULACIÓ: CARLES RIERA ALBERT, DEL GP CUP-NCG

Reg. 11773 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, 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: 
– Nombre de centres educatius públics de Catalunya en funció de la seva classifi-

cació de Màxima complexitat, d’Alta Complexitat, de Mitjana Complexitat i Estàn-
dard del curs 2020-21 i del curs 2021-22.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
Carles Riera Albert, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició dels 
centres educatius que han canviat de complexitat el curs 2021-2022
314-02135/13

FORMULACIÓ: CARLES RIERA ALBERT, DEL GP CUP-NCG

Reg. 11774 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, 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: 
– Amb el nou decret d’admissions entenem que hi ha molta més precisió de la 

composició social dels centres educatius i es coneix amb més detall l’alumnat vul-
nerable i el que requereix necessitats educatives especials (NESE A, B i C). Quina 
és la composició real i actualitzada dels centres que han variat de complexitat el curs 
2021-22? S’adequa la reducció de plantilla a aquesta composició? Quines mesures 
preveuen per garantir que així sigui?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
Carles Riera Albert, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris i els 
motius de la intervenció de l’Àrea Regional de Recursos Operatius 
dels Mossos d’Esquadra en el desnonament d’un habitatge al 
Masnou (Maresme) el 19 de juliol de 2021
314-02136/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 11858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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: 
A propòsit del desnonament que es va efectuar el 19 de juliol per part de l’ARRO a 

Masnou (c/ Francesc Macià n.44) en el qual una persona va ser detinguda i diverses 
van ser ferides per càrregues policials: 

– Sota quins criteris i per quins motius va intervenir l’ARRO?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de 
vulnerabilitat de la família desnonada al Masnou (Maresme) el 19 de 
juliol de 2021
314-02137/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 11859 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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: 
A propòsit del desnonament que es va efectuar el 19 de juliol per part de l’ARRO a 

Masnou (c/ Francesc Macià n.44) en el qual una persona va ser detinguda i diverses 
van ser ferides per càrregues policials: 

– Es tenia constància de què la família desnonada no era vulnerable? Quines ges-
tions es van fer per esbrinar-ho?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha obert un 
expedient intern per a investigar i sancionar l’agent dels Mossos 
d’Esquadra que va colpejar amb la porra la cara d’un manifestant 
arran del desnonament d’una família del Masnou (Maresme) el 19 de 
juliol de 2021
314-02138/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 11860 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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: 
A propòsit del desnonament que es va efectuar el 19 de juliol per part de l’AR-

RO a Masnou (c/ Francesc Macià n.44) en el qual una persona va ser detinguda i 
diverses van ser ferides per càrregues policials: 

– S’ha obert expedient intern per investigar i sancionar a l’agent responsable del 
cop de porra a la cara d’un manifestant?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris i els 
motius de la intervenció de l’Àrea de Brigada Mòbil dels Mossos 
d’Esquadra en el desnonament d’un habitatge al barri de la 
Barceloneta, a Barcelona, el 19 de juliol de 2021
314-02139/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 11861 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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: 
A propòsit del desnonament que es va efectuar el 19 de juliol per part de la Bri-

mo a la Barceloneta (c/ Rector Brugera, 32)
– Sota quins criteris i per quins motius va intervenir la BRIMO?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de 
vulnerabilitat de la família desnonada al barri de la Barceloneta, a 
Barcelona, el 19 de juliol de 2021
314-02140/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 11862 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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: 
A propòsit del desnonament que es va efectuar el 19 de juliol per part de la Bri-

mo a la Barceloneta (c/ Rector Brugera, 32)
– Es tenia constància que la familia desnonada no era vulnerable? Quines ges-

tions es van fer per esbrinar-ho?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gravació del 
desnonament d’un habitatge al barri de la Barceloneta, a Barcelona, 
el 19 de juliol de 2021
314-02141/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 11863 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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: 
A propòsit del desnonament que es va efectuar el 19 de juliol per part de la Bri-

mo a la Barceloneta (c/ Rector Brugera, 32)
– Hi havia autorització per gravar el desnonament amb diversos dispositius?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Fascicle quart



BOPC 99
5 d’agost de 2021

3.25.15. Preguntes per escrit 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses i 
les administracions públiques que contracten personal destinat al 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya del 
2019 ençà
314-02142/13

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

Reg. 11864 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Relació d’empreses i administracions públiques que actualment contracten per-

sonal destinat al CAGTU (Cat-112) des de l’any 2019 fins a l’actualitat, període de 
contractació de cadascuna d’elles i facturació amb cadascuna de les empreses con-
tractades dividit per anys.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs de treball 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya
314-02143/13

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

Reg. 11865 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Relació de llocs de treball del CAGTU (Cat-112), dividit per empreses i admi-

nistracions públiques contractants, que inclogui: 
• Tipus de contracte amb el que actualment es cobreix cadascun dels llocs de 

treball.
• Salari brut previst per cadascun dels llocs de treball.
• Conveni al qual està adscrit cada lloc de treball.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subrogació dels 
treballadors del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
Catalunya després de la rescissió del contracte amb l’empresa Grupo 
Norte
314-02144/13

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

Reg. 11866 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Des de la recisió del contracte amb Grupo Norte per part del CAGTU, en 

quines condicions han estat subrogades els treballadors i treballadores a la nova em-
presa contractada? Llista de tots els llocs de treball subrogats o no subrogats i com-
parativa de condicions de contracte i econòmiques.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual la 
premsa no pot entrar al Centre Penitenciari Ponent
314-02145/13

FORMULACIÓ: PAU JUVILLÀ BALLESTER, DEL GP CUP-NCG

Reg. 11981 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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: 
– Per què la Generalitat continua sense deixar entrar premsa per entrevistar Pa-

blo Hasel al Centre Penitenciari de Ponent, malgrat diversos mitjans ho han sol·li-
citat?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2021
Pau Juvillà Ballester, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de places 
per als cicles formatius de grau mitjà a Terrassa (Vallès Occidental)
314-02146/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 11990 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

El foment de la formació professional i el teixit productiu i formatiu és clau per 
a donar sortides professionals i donar resposta a les altes taxes d’atur que existeixen 
a dia d’avui entre les franges d’edat més joves.

L’existència de cicles formatius de grau mitjà (CFGM) és una possible resposta 
a aquells joves que volen orientar la seva vida acadèmica a professions que no ne-
cessiten d’estudis universitaris, evitant així un prematur abandonament dels estudis.

Així mateix, augmentar l’oferta de CFGM pot servir com a sortida a la situa-
ció de crisi socioeconòmica provocada per la pandèmia de la Covid-19 formant a la 
gent jove en qüestions orientades a donar cobertura a les demandes del mercat. Per 
aquest motiu, cal augmentar, accelerar la creació d’espais i centres amb cursos de 
Cicles Formatius de Grau Mitjà.

En aquest sentit, a la ciutat de Terrassa, Vallès Occidental, més de 700 alumnes 
s’han quedat sense plaça en CFGM i ara es troben en llista d’espera per manca de 
previsió, previsió i planificació. No podem oblidar que el creixement demogràfic 
també a aquesta situació.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Per què no hi ha prou places ofertades de Cicles Formatius de Grau Mitjà a la 

ciutat de Terrassa?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2021
Jordi Jordan Farnós, Joan Carles Gallego i Herrera, diputats, GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places i les 
llistes d’espera per als cicles formatius de grau mitjà
314-02147/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 11991 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

El foment de la formació professional i el teixit productiu i formatiu és clau per 
a donar sortides professionals i donar resposta a les altes taxes d’atur que existeixen 
a dia d’avui entre les franges d’edat més joves.
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L’existència de cicles formatius de grau mitjà (CFGM) és una possible resposta 
a aquells joves que volen orientar la seva vida acadèmica a professions que no ne-
cessiten d’estudis universitaris, evitant així un prematur abandonament dels estudis.

Així mateix, augmentar l’oferta de CFGM pot servir com a sortida a la situa-
ció de crisi socioeconòmica provocada per la pandèmia de la Covid-19 formant a la 
gent jove en qüestions orientades a donar cobertura a les demandes del mercat. Per 
aquest motiu, cal augmentar, accelerar la creació d’espais i centres amb cursos de 
Cicles Formatius de Grau Mitjà.

En aquest sentit, a la ciutat de Terrassa, Vallès Occidental, més de 700 alumnes 
s’han quedat sense plaça en CFGM i ara es troben en llista d’espera per manca de 
previsió, previsió i planificació. No podem oblidar que el creixement demogràfic 
també a aquesta situació.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Aquesta situació passa a més ciutats de Catalunya i a quines?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2021
Jordi Jordan Farnós, Joan Carles Gallego i Herrera, diputats, GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions per 
als alumnes en llista d’espera per als cicles formatius de grau mitjà a 
Terrassa (Vallès Occidental)
314-02148/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 11992 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

El foment de la formació professional i el teixit productiu i formatiu és clau per 
a donar sortides professionals i donar resposta a les altes taxes d’atur que existeixen 
a dia d’avui entre les franges d’edat més joves.

L’existència de cicles formatius de grau mitjà (CFGM) és una possible resposta 
a aquells joves que volen orientar la seva vida acadèmica a professions que no ne-
cessiten d’estudis universitaris, evitant així un prematur abandonament dels estudis.

Així mateix, augmentar l’oferta de CFGM pot servir com a sortida a la situa-
ció de crisi socioeconòmica provocada per la pandèmia de la Covid-19 formant a la 
gent jove en qüestions orientades a donar cobertura a les demandes del mercat. Per 
aquest motiu, cal augmentar, accelerar la creació d’espais i centres amb cursos de 
Cicles Formatius de Grau Mitjà.

En aquest sentit, a la ciutat de Terrassa, Vallès Occidental, més de 700 alumnes 
s’han quedat sense plaça en CFGM i ara es troben en llista d’espera per manca de 
previsió, previsió i planificació. No podem oblidar que el creixement demogràfic 
també a aquesta situació.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la solució pels més de 700 alumnes en llista d’espera?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2021
Jordi Jordan Farnós, Joan Carles Gallego i Herrera, diputats, GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta per als 
cicles formatius de grau mitjà a Terrassa (Vallès Occidental)
314-02149/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 11993 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

El foment de la formació professional i el teixit productiu i formatiu és clau per 
a donar sortides professionals i donar resposta a les altes taxes d’atur que existeixen 
a dia d’avui entre les franges d’edat més joves.

L’existència de cicles formatius de grau mitjà (CFGM) és una possible resposta 
a aquells joves que volen orientar la seva vida acadèmica a professions que no ne-
cessiten d’estudis universitaris, evitant així un prematur abandonament dels estudis.

Així mateix, augmentar l’oferta de CFGM pot servir com a sortida a la situa-
ció de crisi socioeconòmica provocada per la pandèmia de la Covid-19 formant a la 
gent jove en qüestions orientades a donar cobertura a les demandes del mercat. Per 
aquest motiu, cal augmentar, accelerar la creació d’espais i centres amb cursos de 
Cicles Formatius de Grau Mitjà.

En aquest sentit, a la ciutat de Terrassa, Vallès Occidental, més de 700 alumnes 
s’han quedat sense plaça en CFGM i ara es troben en llista d’espera per manca de 
previsió, previsió i planificació. No podem oblidar que el creixement demogràfic 
també a aquesta situació.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Augmentarà l’oferta en Cicles Formatius de Grau Mitjà a la Ciutat de Terrassa 

per donar resposta a aquesta situació aquest curs?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2021
Jordi Jordan Farnós, Joan Carles Gallego i Herrera, diputats, GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla per als cicles 
formatius de grau mitjà per als propers quatre anys
314-02150/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 11994 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

El foment de la formació professional i el teixit productiu i formatiu és clau per 
a donar sortides professionals i donar resposta a les altes taxes d’atur que existeixen 
a dia d’avui entre les franges d’edat més joves.
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L’existència de cicles formatius de grau mitjà (CFGM) és una possible resposta 
a aquells joves que volen orientar la seva vida acadèmica a professions que no ne-
cessiten d’estudis universitaris, evitant així un prematur abandonament dels estudis.

Així mateix, augmentar l’oferta de CFGM pot servir com a sortida a la situa-
ció de crisi socioeconòmica provocada per la pandèmia de la Covid-19 formant a la 
gent jove en qüestions orientades a donar cobertura a les demandes del mercat. Per 
aquest motiu, cal augmentar, accelerar la creació d’espais i centres amb cursos de 
Cicles Formatius de Grau Mitjà.

En aquest sentit, a la ciutat de Terrassa, Vallès Occidental, més de 700 alumnes 
s’han quedat sense plaça en CFGM i ara es troben en llista d’espera per manca de 
previsió, previsió i planificació. No podem oblidar que el creixement demogràfic 
també a aquesta situació.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el Pla del Govern en Cicles Formatius de Grau Mitjà en els propers 4 

anys?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2021
Jordi Jordan Farnós, Joan Carles Gallego i Herrera, diputats, GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els voluntaris de 
protecció civil
314-02151/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, JUNTAMENT AMB TRES 

ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 12080 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Judit Al-

calá González, diputada, Sílvia Romero Galera, diputada del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Què espera la Generalitat de Catalunya dels voluntaris de Protecció Civil?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, Òscar Ordeig i Molist, Judit Alcalá González, Síl-

via Romero Galera, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de 
cursos per a voluntaris de protecció civil
314-02152/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, JUNTAMENT AMB TRES 

ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 12081 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Judit Al-

calá González, diputada, Sílvia Romero Galera, diputada del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 
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del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quan té previst el Govern convocar cursos per a voluntaris de Protecció Civil 

després d’un any i mig sense fer-ho?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, Òscar Ordeig i Molist, Judit Alcalá González, Síl-

via Romero Galera, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del 
repartiment de les places dels cursos per a voluntaris de protecció 
civil
314-02153/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, JUNTAMENT AMB TRES 

ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 12082 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Judit Al-

calá González, diputada, Sílvia Romero Galera, diputada del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els criteris pel que fa al repartiment de les places dels cursos per a 

voluntaris de Protecció Civil?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, Òscar Ordeig i Molist, Judit Alcalá González, Síl-

via Romero Galera, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst 
per a les convocatòries de cursos per a voluntaris de protecció civil
314-02154/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, JUNTAMENT AMB TRES 

ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 12083 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Judit Al-

calá González, diputada, Sílvia Romero Galera, diputada del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és el calendari de previsió de convocatòries de cursos per a voluntaris de 
Protecció Civil?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, Òscar Ordeig i Molist, Judit Alcalá González, Síl-

via Romero Galera, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canals per a 
informar els admesos als cursos bàsics de protecció civil
314-02155/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, JUNTAMENT AMB TRES 

ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 12084 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Judit Al-

calá González, diputada, Sílvia Romero Galera, diputada del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin canal utilitza el Departament d’Interior per informar a les persones ad-

meses als cursos bàsics de Protecció Civil?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, Òscar Ordeig i Molist, Judit Alcalá González, Síl-

via Romero Galera, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió destinada 
als cursos per a voluntaris de protecció civil els darrers cinc anys
314-02156/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, JUNTAMENT AMB TRES 

ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 12085 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Judit Al-

calá González, diputada, Sílvia Romero Galera, diputada del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina inversió ha destinat el Govern en els darrers 5 anys en relació amb els 

cursos per a voluntaris de Protecció Civil? Es demana detall per convocatòria.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, Òscar Ordeig i Molist, Judit Alcalá González, Síl-

via Romero Galera, diputats, GP PSC-Units



BOPC 99
5 d’agost de 2021

3.25.15. Preguntes per escrit 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els municipis que 
tenen voluntaris de protecció civil
314-02157/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, JUNTAMENT AMB TRES 

ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 12086 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Judit Al-

calá González, diputada, Sílvia Romero Galera, diputada del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– En quins municipis hi han voluntaris de Protecció Civil? Quin és el nombre de 

voluntaris per municipi?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, Òscar Ordeig i Molist, Judit Alcalá González, Síl-

via Romero Galera, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suplència de dels 
metges que fan vacances de la regió sanitària Catalunya Central
314-02158/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 12092 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Els municipis de l’Alt Berguedà, a través de les seves alcaldies, han manifestat el 

seu rebuig a les mesures que el Departament de Salut ha pres deixant els dispensaris 
sense cap metge i oferint un únic punt d’atenció mèdica al dispensari de Guardiola 
de Berguedà. Des del passat 18 de juliol i fins al 22 de setembre els municipis han 
passat de tenir 4,5 metges a 1,5.

L’Alt Berguedà té una població de 4.500 habitats que en els mesos d’estiu s’ele-
ven a 15.000 habitants, pel turisme i les segones residències. A més, tenen un alt 
índex d’envelliment, on fins el 60% d’habitants son gent gran. La distància entre els 
municipis també és un factor que dificulta l’accés als serveis.

La Regió Sanitària Catalunya Central ha justificat aquesta desatenció als muni-
cipis per la necessitat de fer vacances dels professionals i la dificultat de suplir-les.

– El Departament de Salut tenia previst cobrir les vacances dels metges i metges-
ses? Per quin motiu no s’ha planificat les suplències de les vacances?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada del 
tancament dels dispensaris de l’alt Berguedà
314-02159/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 12093 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Els municipis de l’Alt Berguedà, a través de les seves alcaldies, han manifestat el 

seu rebuig a les mesures que el Departament de Salut ha pres deixant els dispensaris 
sense cap metge i oferint un únic punt d’atenció mèdica al dispensari de Guardiola 
de Berguedà. Des del passat 18 de juliol i fins al 22 de setembre els municipis han 
passat de tenir 4,5 metges a 1,5.

L’Alt Berguedà té una població de 4.500 habitats que en els mesos d’estiu s’ele-
ven a 15.000 habitants, pel turisme i les segones residències. A més, tenen un alt 
índex d’envelliment, on fins el 60% d’habitants son gent gran. La distància entre els 
municipis també és un factor que dificulta l’accés als serveis.

La Regió Sanitària Catalunya Central ha justificat aquesta desatenció als muni-
cipis per la necessitat de fer vacances dels professionals i la dificultat de suplir-les.

– La mesura de tancament dels dispensaris de l’Alt Berguedà serà pel període de 
vacances o pensen reduir l’atenció mèdica als municipis més enllà de l’estiu?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció 
de l’atenció mèdica de la població estival de l’alt Berguedà pel 
dispensari de Guardiola de Berguedà
314-02160/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 12094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Els municipis de l’Alt Berguedà, a través de les seves alcaldies, han manifestat el 

seu rebuig a les mesures que el Departament de Salut ha pres deixant els dispensaris 
sense cap metge i oferint un únic punt d’atenció mèdica al dispensari de Guardiola 
de Berguedà. Des del passat 18 de juliol i fins al 22 de setembre els municipis han 
passat de tenir 4,5 metges a 1,5.

L’Alt Berguedà té una població de 4.500 habitats que en els mesos d’estiu s’ele-
ven a 15.000 habitants, pel turisme i les segones residències. A més, tenen un alt 
índex d’envelliment, on fins el 60% d’habitants son gent gran. La distància entre els 
municipis també és un factor que dificulta l’accés als serveis.

La Regió Sanitària Catalunya Central ha justificat aquesta desatenció als muni-
cipis per la necessitat de fer vacances dels professionals i la dificultat de suplir-les.
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– Considera el Departament de Salut que el únic punt d’atenció mèdica al dis-
pensari de Guardiola de Berguedà pot assumir la població estival de l’Alt Berguedà?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’un 
transport de demanda per a desplaçar els pacients de l’alt Berguedà 
a Guardiola de Berguedà
314-02161/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 12095 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Els municipis de l’Alt Berguedà, a través de les seves alcaldies, han manifestat el 

seu rebuig a les mesures que el Departament de Salut ha pres deixant els dispensaris 
sense cap metge i oferint un únic punt d’atenció mèdica al dispensari de Guardiola 
de Berguedà. Des del passat 18 de juliol i fins al 22 de setembre els municipis han 
passat de tenir 4,5 metges a 1,5.

L’Alt Berguedà té una població de 4.500 habitats que en els mesos d’estiu s’ele-
ven a 15.000 habitants, pel turisme i les segones residències. A més, tenen un alt 
índex d’envelliment, on fins el 60% d’habitants son gent gran. La distància entre els 
municipis també és un factor que dificulta l’accés als serveis.

La Regió Sanitària Catalunya Central ha justificat aquesta desatenció als muni-
cipis per la necessitat de fer vacances dels professionals i la dificultat de suplir-les.

– Ha previst el Departament de Salut un transport de demanda per poder despla-
çar la ciutadania des dels diferents municipis a Guardiola de Berguedà?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té en compte 
els increments estacionals de població a les zones turístiques i de 
segones residències per a planificar els recursos de les regions 
sanitàries
314-02162/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 12096 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Els municipis de l’Alt Berguedà, a través de les seves alcaldies, han manifestat el 

seu rebuig a les mesures que el Departament de Salut ha pres deixant els dispensaris 
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sense cap metge i oferint un únic punt d’atenció mèdica al dispensari de Guardiola 
de Berguedà. Des del passat 18 de juliol i fins al 22 de setembre els municipis han 
passat de tenir 4,5 metges a 1,5.

L’Alt Berguedà té una població de 4.500 habitats que en els mesos d’estiu s’ele-
ven a 15.000 habitants, pel turisme i les segones residències. A més, tenen un alt 
índex d’envelliment, on fins el 60% d’habitants son gent gran. La distància entre els 
municipis també és un factor que dificulta l’accés als serveis.

La Regió Sanitària Catalunya Central ha justificat aquesta desatenció als muni-
cipis per la necessitat de fer vacances dels professionals i la dificultat de suplir-les.

– El Departament de Salut té en compte, en la seva planificació de recursos a les 
regions sanitàries, els increments estacionals de població en zones turístiques i de 
segones residències?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desmantellament 
de serveis públics de salut amb relació a la lluita contra el 
despoblament i al manteniment de l’equilibri territorial
314-02163/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 12097 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Els municipis de l’Alt Berguedà, a través de les seves alcaldies, han manifestat el 

seu rebuig a les mesures que el Departament de Salut ha pres deixant els dispensaris 
sense cap metge i oferint un únic punt d’atenció mèdica al dispensari de Guardiola 
de Berguedà. Des del passat 18 de juliol i fins al 22 de setembre els municipis han 
passat de tenir 4,5 metges a 1,5.

L’Alt Berguedà té una població de 4.500 habitats que en els mesos d’estiu s’ele-
ven a 15.000 habitants, pel turisme i les segones residències. A més, tenen un alt 
índex d’envelliment, on fins el 60% d’habitants son gent gran. La distància entre els 
municipis també és un factor que dificulta l’accés als serveis.

La Regió Sanitària Catalunya Central ha justificat aquesta desatenció als muni-
cipis per la necessitat de fer vacances dels professionals i la dificultat de suplir-les.

– El Govern considera que desmantellar serveis públics de salut és una bona es-
tratègia per lluitar contra el despoblament i mantenir l’equilibri territorial?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació del fet 
de deixar sense metges els municipis amb índexs alts d’envelliment
314-02164/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 12098 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Els municipis de l’Alt Berguedà, a través de les seves alcaldies, han manifestat el 

seu rebuig a les mesures que el Departament de Salut ha pres deixant els dispensaris 
sense cap metge i oferint un únic punt d’atenció mèdica al dispensari de Guardiola 
de Berguedà. Des del passat 18 de juliol i fins al 22 de setembre els municipis han 
passat de tenir 4,5 metges a 1,5.

L’Alt Berguedà té una població de 4.500 habitats que en els mesos d’estiu s’ele-
ven a 15.000 habitants, pel turisme i les segones residències. A més, tenen un alt 
índex d’envelliment, on fins el 60% d’habitants son gent gran. La distància entre els 
municipis també és un factor que dificulta l’accés als serveis.

La Regió Sanitària Catalunya Central ha justificat aquesta desatenció als muni-
cipis per la necessitat de fer vacances dels professionals i la dificultat de suplir-les.

– El Departament de Salut considera que deixar sense metges els municipis amb 
alts índex d’envelliment és adequat per una correcta atenció a la seva salut?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dret dels 
municipis petits amb la població envellida a tenir una sanitat pública 
de qualitat
314-02165/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 12099 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Els municipis de l’Alt Berguedà, a través de les seves alcaldies, han manifestat el 

seu rebuig a les mesures que el Departament de Salut ha pres deixant els dispensaris 
sense cap metge i oferint un únic punt d’atenció mèdica al dispensari de Guardiola 
de Berguedà. Des del passat 18 de juliol i fins al 22 de setembre els municipis han 
passat de tenir 4,5 metges a 1,5.

L’Alt Berguedà té una població de 4.500 habitats que en els mesos d’estiu s’ele-
ven a 15.000 habitants, pel turisme i les segones residències. A més, tenen un alt 
índex d’envelliment, on fins el 60% d’habitants son gent gran. La distància entre els 
municipis també és un factor que dificulta l’accés als serveis.

La Regió Sanitària Catalunya Central ha justificat aquesta desatenció als muni-
cipis per la necessitat de fer vacances dels professionals i la dificultat de suplir-les.
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– El Departament de Salut considera que els municipis petits, que alhora tenen 
població més envellida i amb menys alternatives de transport públic, tenen dret a 
una sanitat pública de qualitat?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions entre el 
Departament de Salut i els alcaldes de l’alt Berguedà amb relació al 
tancament de dispensaris
314-02166/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 12100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Els municipis de l’Alt Berguedà, a través de les seves alcaldies, han manifestat el 

seu rebuig a les mesures que el Departament de Salut ha pres deixant els dispensaris 
sense cap metge i oferint un únic punt d’atenció mèdica al dispensari de Guardiola 
de Berguedà. Des del passat 18 de juliol i fins al 22 de setembre els municipis han 
passat de tenir 4,5 metges a 1,5.

L’Alt Berguedà té una població de 4.500 habitats que en els mesos d’estiu s’ele-
ven a 15.000 habitants, pel turisme i les segones residències. A més, tenen un alt 
índex d’envelliment, on fins el 60% d’habitants son gent gran. La distància entre els 
municipis també és un factor que dificulta l’accés als serveis.

La Regió Sanitària Catalunya Central ha justificat aquesta desatenció als muni-
cipis per la necessitat de fer vacances dels professionals i la dificultat de suplir-les.

– El Departament de Salut s’ha reunit amb els alcaldes de l’Alt Berguedà per 
tractar aquesta situació?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tractament 
dels malalts crònics i la diagnosi de les malalties cròniques a l’alt 
Berguedà
314-02167/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 12101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Els municipis de l’Alt Berguedà, a través de les seves alcaldies, han manifestat el 

seu rebuig a les mesures que el Departament de Salut ha pres deixant els dispensaris 
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sense cap metge i oferint un únic punt d’atenció mèdica al dispensari de Guardiola 
de Berguedà. Des del passat 18 de juliol i fins al 22 de setembre els municipis han 
passat de tenir 4,5 metges a 1,5.

L’Alt Berguedà té una població de 4.500 habitats que en els mesos d’estiu s’ele-
ven a 15.000 habitants, pel turisme i les segones residències. A més, tenen un alt 
índex d’envelliment, on fins el 60% d’habitants son gent gran. La distància entre els 
municipis també és un factor que dificulta l’accés als serveis.

La Regió Sanitària Catalunya Central ha justificat aquesta desatenció als muni-
cipis per la necessitat de fer vacances dels professionals i la dificultat de suplir-les.

– El Departament de Salut com pensa cobrir el tractament de malalts crònics i 
diagnosi de malalties cròniques?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds 
d’ajuts al lloguer de la convocatòria de la Resolució TES/1047/2020
314-02168/13

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 12102 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació als ajuts al lloguer Covid publicats a la convocatòria Resolució 

TES/1047/2020 voldríem saber: 
– Quantes sol·licituds s’han presentat, quantes s’han aprovat i per quins imports, 

i quantes s’han desestimat, i per quins criteris?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps per a la 
resolució de les sol·licituds d’ajut al lloguer de la convocatòria de la 
Resolució TES/1047/2020
314-02169/13

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 12103 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació als ajuts al lloguer Covid publicats a la convocatòria Resolució 

TES/1047/2020 voldríem saber: 
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– Quina va ser la durada entre la presentació de la sol·licitud i la seva resolució?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
executat amb relació a la convocatòria d’ajuts al lloguer de la 
Resolució TES/1047/2020
314-02170/13

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 12104 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació als ajuts al lloguer Covid publicats a la convocatòria Resolució 

TES/1047/2020 voldríem saber: 
– Quin ha estat el Pressupost total executat?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació del 
pressupost que resti disponible de la convocatòria d’ajuts al lloguer 
de la Resolució TES/1047/2020
314-02171/13

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 12105 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació als ajuts al lloguer Covid publicats a la convocatòria Resolució 

TES/1047/2020 voldríem saber: 
– Si queda pressupost disponible, quina serà la seva aplicació?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disponibilitat 
pressupostària consolidada per al Pla de xoc de polítiques 
d’ocupació en data de l’1 de juliol de 2021
314-02172/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 12256 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la disponibilitat pressupostària consolidada a data 1 de juliol de 2021 

per l’anunciat «Pla de xoc de polítiques d’ocupació»?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2021
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’origen dels fons 
destinats al Pla de xoc de polítiques d’ocupació
314-02173/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 12257 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’origen dels fons destinats per l’anunciat «Pla de xoc de polítiques 

d’ocupació»? Desglossats per Conferència sectorial, programes UE (quins), recur-
sos propis,...

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2021
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
places de formació professional pública per al curs 2021-2022 a la 
demarcació de Barcelona
314-02174/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 12316 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 
166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.
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Catalunya pateix una manca estructural de places a l’educació pública de Forma-
ció Professional que es tradueix en que cada curs queden molts alumnes sense poder 
matricular-se en els estudis que volen cursar.

Hem conegut que aquest curs s’han quedat sense plaça pública d’FP més de 
10.000 alumnes en la primera opció de preinscripció, cosa que augmenta el risc 
d’abandonament escolar prematur per no poder optar a la primera opció i assignar 
una opció no prioritària. A més a més, Catalunya es troba al capdavant de l’aban-
donament escolar prematur amb una mitjana del 19,2% que en el cas del grau mitjà 
puja fins el 40% especialment per l’assignació d’estudis no desitjats i manca d’orien-
tació professional.

Al curs anterior, 20-21, es van registrar més de 80.000 preinscripcions regis-
trades a la Formació Professional, pel curs 21-22 han estat gairebé 94.000, el que 
significa un 17% més. Amb aquest escenari, no s’ha acompanyat el creixement de 
preinscripcions amb un augment de l’oferta tot i les recomanacions d’augmentar i 
potenciar l’FP per millorar l’ocupabilitat de la nostra joventut que pateix una taxa 
d’atur juvenil de 38% (fins els 24 anys) i combatre l’abandonament escolar prematur.

Catalunya és una de les 3 comunitats autònomes amb menys alumnat matriculat 
en centres públics, amb el 61% de l’alumnat de cicles de grau superior i el 68,8% de 
grau mitjà, tot i el creixement exponencial de l’alumnat dels darrers anys en l’FP.

L’Agencia catalana de FP no ha planificat adequadament la oferta de FP ajustada 
a les necessitats del teixit productiu i l’equilibri territorial i el Departament d’Edu-
cació no ha programat les places públiques suficients ajustades a les necessitats de 
les persones. Aquesta situació deixa els joves com a única opció pagar pels estudis 
professionalitzadors que desitgen fer o bé cursar una opció d’estudis no desitjada o 
engreixar les xifres de joves sense qualificació.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places de formació professional pública s’han ofertat pel curs 21-22 a 

la demarcació de Barcelona?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2021
Jordi Jordan Farnós, Joan Carles Gallego i Herrera, diputats, GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
places de formació professional pública per al curs 2021-2022 a la 
demarcació de Tarragona
314-02175/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 12317 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Catalunya pateix una manca estructural de places a l’educació pública de Forma-
ció Professional que es tradueix en que cada curs queden molts alumnes sense poder 
matricular –se en els estudis que volen cursar.

Hem conegut que aquest curs s’han quedat sense plaça pública d’FP més de 
10.000 alumnes en la primera opció de preinscripció, cosa que augmenta el risc 
d’abandonament escolar prematur per no poder optar a la primera opció i assignar 
una opció no prioritària. A més a més, Catalunya es troba al capdavant de l’aban-
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donament escolar prematur amb una mitjana del 19,2% que en el cas del grau mitjà 
puja fins el 40% especialment per l’assignació d’estudis no desitjats i manca d’orien-
tació professional.

Al curs anterior, 20-21, es van registrar més de 80.000 preinscripcions regis-
trades a la Formació Professional, pel curs 21-22 han estat gairebé 94.000, el que 
significa un 17% més. Amb aquest escenari, no s’ha acompanyat el creixement de 
preinscripcions amb un augment de l’oferta tot i les recomanacions d’augmentar i 
potenciar l’FP per millorar l’ocupabilitat de la nostra joventut que pateix una taxa 
d’atur juvenil de 38% (fins els 24 anys) i combatre l’abandonament escolar prematur.

Catalunya és una de les 3 comunitats autònomes amb menys alumnat matriculat 
en centres públics, amb el 61% de l’alumnat de cicles de grau superior i el 68,8% de 
grau mitjà, tot i el creixement exponencial de l’alumnat dels darrers anys en l’FP.

L’Agencia catalana de FP no ha planificat adequadament la oferta de FP ajustada 
a les necessitats del teixit productiu i l’equilibri territorial i el Departament d’Edu-
cació no ha programat les places públiques suficients ajustades a les necessitats de 
les persones. Aquesta situació deixa els joves com a única opció pagar pels estudis 
professionalitzadors que desitgen fer o bé cursar una opció d’estudis no desitjada o 
engreixar les xifres de joves sense qualificació.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places de formació professional pública s’han ofertat pel curs 21-22 a 

la demarcació de Tarragona?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2021
Jordi Jordan Farnós, Joan Carles Gallego i Herrera, diputats GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
de formació professional pública per al curs 2021-2022 a les Terres 
de l’Ebre
314-02176/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 12318 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Catalunya pateix una manca estructural de places a l’educació pública de Forma-
ció Professional que es tradueix en que cada curs queden molts alumnes sense poder 
matricular –se en els estudis que volen cursar.

Hem conegut que aquest curs s’han quedat sense plaça pública d’FP més de 
10.000 alumnes en la primera opció de preinscripció, cosa que augmenta el risc 
d’abandonament escolar prematur per no poder optar a la primera opció i assignar 
una opció no prioritària. A més a més, Catalunya es troba al capdavant de l’aban-
donament escolar prematur amb una mitjana del 19,2% que en el cas del grau mitjà 
puja fins el 40% especialment per l’assignació d’estudis no desitjats i manca d’orien-
tació professional.

Al curs anterior, 20-21, es van registrar més de 80.000 preinscripcions regis-
trades a la Formació Professional, pel curs 21-22 han estat gairebé 94.000, el que 
significa un 17% més. Amb aquest escenari, no s’ha acompanyat el creixement de 
preinscripcions amb un augment de l’oferta tot i les recomanacions d’augmentar i 
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potenciar l’FP per millorar l’ocupabilitat de la nostra joventut que pateix una taxa 
d’atur juvenil de 38% (fins els 24 anys) i combatre l’abandonament escolar prematur.

Catalunya és una de les 3 comunitats autònomes amb menys alumnat matriculat 
en centres públics, amb el 61% de l’alumnat de cicles de grau superior i el 68,8% de 
grau mitjà, tot i el creixement exponencial de l’alumnat dels darrers anys en l’FP.

L’Agencia catalana de FP no ha planificat adequadament la oferta de FP ajustada 
a les necessitats del teixit productiu i l’equilibri territorial i el Departament d’Edu-
cació no ha programat les places públiques suficients ajustades a les necessitats de 
les persones. Aquesta situació deixa els joves com a única opció pagar pels estudis 
professionalitzadors que desitgen fer o bé cursar una opció d’estudis no desitjada o 
engreixar les xifres de joves sense qualificació.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places de formació professional pública s’han ofertat pel curs 21-22 a 

la demarcació de Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2021
Jordi Jordan Farnós, Joan Carles Gallego i Herrera, diputats GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
de formació professional pública per al curs 2021-2022 a l’Alt Pirineu 
i Aran
314-02177/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 12319 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Catalunya pateix una manca estructural de places a l’educació pública de Forma-
ció Professional que es tradueix en que cada curs queden molts alumnes sense poder 
matricular –se en els estudis que volen cursar.

Hem conegut que aquest curs s’han quedat sense plaça pública d’FP més de 
10.000 alumnes en la primera opció de preinscripció, cosa que augmenta el risc 
d’abandonament escolar prematur per no poder optar a la primera opció i assignar 
una opció no prioritària. A més a més, Catalunya es troba al capdavant de l’aban-
donament escolar prematur amb una mitjana del 19,2% que en el cas del grau mitjà 
puja fins el 40% especialment per l’assignació d’estudis no desitjats i manca d’orien-
tació professional.

Al curs anterior, 20-21, es van registrar més de 80.000 preinscripcions regis-
trades a la Formació Professional, pel curs 21-22 han estat gairebé 94.000, el que 
significa un 17% més. Amb aquest escenari, no s’ha acompanyat el creixement de 
preinscripcions amb un augment de l’oferta tot i les recomanacions d’augmentar i 
potenciar l’FP per millorar l’ocupabilitat de la nostra joventut que pateix una taxa 
d’atur juvenil de 38% (fins els 24 anys) i combatre l’abandonament escolar prematur.

Catalunya és una de les 3 comunitats autònomes amb menys alumnat matriculat 
en centres públics, amb el 61% de l’alumnat de cicles de grau superior i el 68,8% de 
grau mitjà, tot i el creixement exponencial de l’alumnat dels darrers anys en l’FP.

L’Agencia catalana de FP no ha planificat adequadament la oferta de FP ajustada 
a les necessitats del teixit productiu i l’equilibri territorial i el Departament d’Edu-
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cació no ha programat les places públiques suficients ajustades a les necessitats de 
les persones. Aquesta situació deixa els joves com a única opció pagar pels estudis 
professionalitzadors que desitgen fer o bé cursar una opció d’estudis no desitjada o 
engreixar les xifres de joves sense qualificació.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places de formació professional pública s’han ofertat pel curs 21-22 a 

la demarcació de Alt Pirineu i Aran?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2021
Jordi Jordan Farnós, Joan Carles Gallego i Herrera, diputats GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
de formació professional pública per al curs 2021-2022 a la Catalunya 
Central
314-02178/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 12320 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Catalunya pateix una manca estructural de places a l’educació pública de Forma-
ció Professional que es tradueix en que cada curs queden molts alumnes sense poder 
matricular –se en els estudis que volen cursar.

Hem conegut que aquest curs s’han quedat sense plaça pública d’FP més de 
10.000 alumnes en la primera opció de preinscripció, cosa que augmenta el risc 
d’abandonament escolar prematur per no poder optar a la primera opció i assignar 
una opció no prioritària. A més a més, Catalunya es troba al capdavant de l’aban-
donament escolar prematur amb una mitjana del 19,2% que en el cas del grau mitjà 
puja fins el 40% especialment per l’assignació d’estudis no desitjats i manca d’orien-
tació professional.

Al curs anterior, 20-21, es van registrar més de 80.000 preinscripcions regis-
trades a la Formació Professional, pel curs 21-22 han estat gairebé 94.000, el que 
significa un 17% més. Amb aquest escenari, no s’ha acompanyat el creixement de 
preinscripcions amb un augment de l’oferta tot i les recomanacions d’augmentar i 
potenciar l’FP per millorar l’ocupabilitat de la nostra joventut que pateix una taxa 
d’atur juvenil de 38% (fins els 24 anys) i combatre l’abandonament escolar prematur.

Catalunya és una de les 3 comunitats autònomes amb menys alumnat matriculat 
en centres públics, amb el 61% de l’alumnat de cicles de grau superior i el 68,8% de 
grau mitjà, tot i el creixement exponencial de l’alumnat dels darrers anys en l’FP.

L’Agencia catalana de FP no ha planificat adequadament la oferta de FP ajustada 
a les necessitats del teixit productiu i l’equilibri territorial i el Departament d’Edu-
cació no ha programat les places públiques suficients ajustades a les necessitats de 
les persones. Aquesta situació deixa els joves com a única opció pagar pels estudis 
professionalitzadors que desitgen fer o bé cursar una opció d’estudis no desitjada o 
engreixar les xifres de joves sense qualificació.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Quantes places de formació professional pública s’han ofertat pel curs 21-22 a 
la demarcació de la Catalunya Central?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2021
Jordi Jordan Farnós, Joan Carles Gallego i Herrera, diputats GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
places de formació professional pública per al curs 2021-2022 a la 
demarcació de Girona
314-02179/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 12321 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Catalunya pateix una manca estructural de places a l’educació pública de Forma-
ció Professional que es tradueix en que cada curs queden molts alumnes sense poder 
matricular –se en els estudis que volen cursar.

Hem conegut que aquest curs s’han quedat sense plaça pública d’FP més de 
10.000 alumnes en la primera opció de preinscripció, cosa que augmenta el risc 
d’abandonament escolar prematur per no poder optar a la primera opció i assignar 
una opció no prioritària. A més a més, Catalunya es troba al capdavant de l’aban-
donament escolar prematur amb una mitjana del 19,2% que en el cas del grau mitjà 
puja fins el 40% especialment per l’assignació d’estudis no desitjats i manca d’orien-
tació professional.

Al curs anterior, 20-21, es van registrar més de 80.000 preinscripcions regis-
trades a la Formació Professional, pel curs 21-22 han estat gairebé 94.000, el que 
significa un 17% més. Amb aquest escenari, no s’ha acompanyat el creixement de 
preinscripcions amb un augment de l’oferta tot i les recomanacions d’augmentar i 
potenciar l’FP per millorar l’ocupabilitat de la nostra joventut que pateix una taxa 
d’atur juvenil de 38% (fins els 24 anys) i combatre l’abandonament escolar prematur.

Catalunya és una de les 3 comunitats autònomes amb menys alumnat matriculat 
en centres públics, amb el 61% de l’alumnat de cicles de grau superior i el 68,8% de 
grau mitjà, tot i el creixement exponencial de l’alumnat dels darrers anys en l’FP.

L’Agencia catalana de FP no ha planificat adequadament la oferta de FP ajustada 
a les necessitats del teixit productiu i l’equilibri territorial i el Departament d’Edu-
cació no ha programat les places públiques suficients ajustades a les necessitats de 
les persones. Aquesta situació deixa els joves com a única opció pagar pels estudis 
professionalitzadors que desitgen fer o bé cursar una opció d’estudis no desitjada o 
engreixar les xifres de joves sense qualificació.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places de formació professional pública s’han ofertat pel curs 21-22 a 

la demarcació de Girona?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2021 
Jordi Jordan Farnós, Joan Carles Gallego i Herrera, diputats GP ECP
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3.25.15. Preguntes per escrit 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
places de formació professional pública per al curs 2021-2022 a la 
demarcació de Lleida
314-02180/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 12322 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Catalunya pateix una manca estructural de places a l’educació pública de Forma-
ció Professional que es tradueix en que cada curs queden molts alumnes sense poder 
matricular –se en els estudis que volen cursar.

Hem conegut que aquest curs s’han quedat sense plaça pública d’FP més de 
10.000 alumnes en la primera opció de preinscripció, cosa que augmenta el risc 
d’abandonament escolar prematur per no poder optar a la primera opció i assignar 
una opció no prioritària. A més a més, Catalunya es troba al capdavant de l’aban-
donament escolar prematur amb una mitjana del 19,2% que en el cas del grau mitjà 
puja fins el 40% especialment per l’assignació d’estudis no desitjats i manca d’orien-
tació professional.

Al curs anterior, 20-21, es van registrar més de 80.000 preinscripcions regis-
trades a la Formació Professional, pel curs 21-22 han estat gairebé 94.000, el que 
significa un 17% més. Amb aquest escenari, no s’ha acompanyat el creixement de 
preinscripcions amb un augment de l’oferta tot i les recomanacions d’augmentar i 
potenciar l’FP per millorar l’ocupabilitat de la nostra joventut que pateix una taxa 
d’atur juvenil de 38% (fins els 24 anys) i combatre l’abandonament escolar prematur.

Catalunya és una de les 3 comunitats autònomes amb menys alumnat matriculat 
en centres públics, amb el 61% de l’alumnat de cicles de grau superior i el 68,8% de 
grau mitjà, tot i el creixement exponencial de l’alumnat dels darrers anys en l’FP.

L’Agencia catalana de FP no ha planificat adequadament la oferta de FP ajustada 
a les necessitats del teixit productiu i l’equilibri territorial i el Departament d’Edu-
cació no ha programat les places públiques suficients ajustades a les necessitats de 
les persones. Aquesta situació deixa els joves com a única opció pagar pels estudis 
professionalitzadors que desitgen fer o bé cursar una opció d’estudis no desitjada o 
engreixar les xifres de joves sense qualificació.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places de formació professional pública s’han ofertat pel curs 21-22 a 

la demarcació de Lleida?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2021
Jordi Jordan Farnós, Joan Carles Gallego i Herrera, diputats GP ECP
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3.25.15. Preguntes per escrit 169 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
de formació professional pública per al curs 2021-2022 al Penedès
314-02181/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 12323 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Catalunya pateix una manca estructural de places a l’educació pública de Forma-
ció Professional que es tradueix en que cada curs queden molts alumnes sense poder 
matricular –se en els estudis que volen cursar.

Hem conegut que aquest curs s’han quedat sense plaça pública d’FP més de 
10.000 alumnes en la primera opció de preinscripció, cosa que augmenta el risc 
d’abandonament escolar prematur per no poder optar a la primera opció i assignar 
una opció no prioritària. A més a més, Catalunya es troba al capdavant de l’aban-
donament escolar prematur amb una mitjana del 19,2% que en el cas del grau mitjà 
puja fins el 40% especialment per l’assignació d’estudis no desitjats i manca d’orien-
tació professional.

Al curs anterior, 20-21, es van registrar més de 80.000 preinscripcions regis-
trades a la Formació Professional, pel curs 21-22 han estat gairebé 94.000, el que 
significa un 17% més. Amb aquest escenari, no s’ha acompanyat el creixement de 
preinscripcions amb un augment de l’oferta tot i les recomanacions d’augmentar i 
potenciar l’FP per millorar l’ocupabilitat de la nostra joventut que pateix una taxa 
d’atur juvenil de 38% (fins els 24 anys) i combatre l’abandonament escolar prematur.

Catalunya és una de les 3 comunitats autònomes amb menys alumnat matriculat 
en centres públics, amb el 61% de l’alumnat de cicles de grau superior i el 68,8% de 
grau mitjà, tot i el creixement exponencial de l’alumnat dels darrers anys en l’FP.

L’Agencia catalana de FP no ha planificat adequadament la oferta de FP ajustada 
a les necessitats del teixit productiu i l’equilibri territorial i el Departament d’Edu-
cació no ha programat les places públiques suficients ajustades a les necessitats de 
les persones. Aquesta situació deixa els joves com a única opció pagar pels estudis 
professionalitzadors que desitgen fer o bé cursar una opció d’estudis no desitjada o 
engreixar les xifres de joves sense qualificació.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places de formació professional pública s’han ofertat pel curs 21-22 a 

la demarcació Penedès?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2021
Jordi Jordan Farnós, Joan Carles Gallego i Herrera, diputats GP ECP
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3.25.15. Preguntes per escrit 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
de formació professional pública per al curs 2021-2022 a Catalunya
314-02182/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 12324 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Catalunya pateix una manca estructural de places a l’educació pública de Forma-
ció Professional que es tradueix en que cada curs queden molts alumnes sense poder 
matricular –se en els estudis que volen cursar.

Hem conegut que aquest curs s’han quedat sense plaça pública d’FP més de 
10.000 alumnes en la primera opció de preinscripció, cosa que augmenta el risc 
d’abandonament escolar prematur per no poder optar a la primera opció i assignar 
una opció no prioritària. A més a més, Catalunya es troba al capdavant de l’aban-
donament escolar prematur amb una mitjana del 19,2% que en el cas del grau mitjà 
puja fins el 40% especialment per l’assignació d’estudis no desitjats i manca d’orien-
tació professional.

Al curs anterior, 20-21, es van registrar més de 80.000 preinscripcions regis-
trades a la Formació Professional, pel curs 21-22 han estat gairebé 94.000, el que 
significa un 17% més. Amb aquest escenari, no s’ha acompanyat el creixement de 
preinscripcions amb un augment de l’oferta tot i les recomanacions d’augmentar i 
potenciar l’FP per millorar l’ocupabilitat de la nostra joventut que pateix una taxa 
d’atur juvenil de 38% (fins els 24 anys) i combatre l’abandonament escolar prematur.

Catalunya és una de les 3 comunitats autònomes amb menys alumnat matriculat 
en centres públics, amb el 61% de l’alumnat de cicles de grau superior i el 68,8% de 
grau mitjà, tot i el creixement exponencial de l’alumnat dels darrers anys en l’FP.

L’Agencia catalana de FP no ha planificat adequadament la oferta de FP ajustada 
a les necessitats del teixit productiu i l’equilibri territorial i el Departament d’Edu-
cació no ha programat les places públiques suficients ajustades a les necessitats de 
les persones. Aquesta situació deixa els joves com a única opció pagar pels estudis 
professionalitzadors que desitgen fer o bé cursar una opció d’estudis no desitjada o 
engreixar les xifres de joves sense qualificació.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places de formació professional pública s’han ofertat pel curs 21-22 a 

Catalunya?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2021
Jordi Jordan Farnós, Joan Carles Gallego i Herrera, diputats GP ECP
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3.25.15. Preguntes per escrit 171 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació de la 
demanda de places de formació professional pública a l’augment 
demogràfic
314-02183/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 12325 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

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

Catalunya pateix una manca estructural de places a l’educació pública de Forma-
ció Professional que es tradueix en que cada curs queden molts alumnes sense poder 
matricular –se en els estudis que volen cursar.

Hem conegut que aquest curs s’han quedat sense plaça pública d’FP més de 
10.000 alumnes en la primera opció de preinscripció, cosa que augmenta el risc 
d’abandonament escolar prematur per no poder optar a la primera opció i assignar 
una opció no prioritària. A més a més, Catalunya es troba al capdavant de l’aban-
donament escolar prematur amb una mitjana del 19,2% que en el cas del grau mitjà 
puja fins el 40% especialment per l’assignació d’estudis no desitjats i manca d’orien-
tació professional.

Al curs anterior, 20-21, es van registrar més de 80.000 preinscripcions regis-
trades a la Formació Professional, pel curs 21-22 han estat gairebé 94.000, el que 
significa un 17% més. Amb aquest escenari, no s’ha acompanyat el creixement de 
preinscripcions amb un augment de l’oferta tot i les recomanacions d’augmentar i 
potenciar l’FP per millorar l’ocupabilitat de la nostra joventut que pateix una taxa 
d’atur juvenil de 38% (fins els 24 anys) i combatre l’abandonament escolar prematur.

Catalunya és una de les 3 comunitats autònomes amb menys alumnat matriculat 
en centres públics, amb el 61% de l’alumnat de cicles de grau superior i el 68,8% de 
grau mitjà, tot i el creixement exponencial de l’alumnat dels darrers anys en l’FP.

L’Agencia catalana de FP no ha planificat adequadament la oferta de FP ajustada 
a les necessitats del teixit productiu i l’equilibri territorial i el Departament d’Edu-
cació no ha programat les places públiques suficients ajustades a les necessitats de 
les persones. Aquesta situació deixa els joves com a única opció pagar pels estudis 
professionalitzadors que desitgen fer o bé cursar una opció d’estudis no desitjada o 
engreixar les xifres de joves sense qualificació.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El Govern ha iniciat els treballs per adequar l’augment de la demanda de places 

de formació Professional pública atès l’augment demogràfic?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2021
Jordi Jordan Farnós, Joan Carles Gallego i Herrera, diputats GP ECP
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3.25.15. Preguntes per escrit 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts del 
Departament de Cultura destinats a la preservació de les llengües 
del 2018 al 2021
314-02184/13

FORMULACIÓ: ROCIO GARCIA PÉREZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 12326 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Rocio Garcia Pérez, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Sílvia Romero Galera, 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 són els ajuts atorgats pel Departament de Cultura durant els anys 2018, 

2019, 2020 i 2021 destinats a la preservació de les llengües en un context plurilin-
güe? Es demana el detall per convocatòria i exercici pressupostari.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2021
Rocio Garcia Pérez, Sílvia Romero Galera, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de redacció 
del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc 
Natural de l’Alt Pirineu
314-02185/13

FORMULACIÓ: PAU JUVILLÀ BALLESTER, DEL GP CUP-NCG

Reg. 12447 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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: 
El juliol de 2019 es va aprovar una proposta de resolució anomenada sobre la 

crisi ecològica i els conflictes ambientals i territorials (tram. 302-00128/12) on es va 
aprovar entre d’altres, el següent acord: 

«2. Insta al Govern de la Generalitat a iniciar durant el 2020 els tràmits de redac-
ció del Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural 
de l’Alt Pirineu, tal i com estableix l’article 5 del Decret 194/2003, de l’1 d’agost, 
de creació del Parc Natural de l’Alt Pirineu i l’article 5 de la Llei 12/1985, de 13 de 
juny, d’espais naturals.»

– En quin estat de redacció es troba l’esmentat pla especial?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2021
Pau Juvillà Ballester, diputat GP CUP-NCG
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3.25.15. Preguntes per escrit 173 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els dispensaris 
d’atenció primària de salut que es queden sense metges fins al 
setembre
314-02186/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 12574 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la relació de dispensaris d’Atenció Primària de Salut que es queden 

sense metges/sses fins el proper setembre?

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer i de venda
314-02187/13

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 12584 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Sobre la resposta del Govern a la pregunta escrita 314-01395/13 sobre el parc de 

lloguer i venda de la Generalitat, per municipi, repreguntem per obtenir la informa-
ció segregada per tipologia i municipis

– Quin és el numero d’habitatges de lloguer i el número d’habitatges de venda, 
per municipi?

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP
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3.27.10. Preguntes orals en comissió 174

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la llei espanyola de l’audiovisual
322-00024/13

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 12586 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 27.07.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, pre-
senta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el posicionament de la CCMA sobre la llei espanyola de l’audiovisual.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2021
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures que cal adoptar arran de l’informe del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre publicitat indeguda al 
programa Bricoheroes
322-00025/13

ANUNCI: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 12606 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 27.07.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les mesures a emprendre arran de l’informe del CAC sobre publicitat in-

deguda al programa Bricoheroes.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP
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3.27.10. Preguntes orals en comissió 175 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la cobertura a TV3 i Catalunya Ràdio de les 
conseqüències socials de la crisi derivada de la Covid-19
322-00026/13

ANUNCI: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 12655 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 27.07.2021

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, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del 
Parlament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la cobertura de TV3 i Catalunya Ràdio de les conseqüències socials de 

la crisi econòmica derivada de la Covid-19.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2021
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre pluralisme a la ràdio i a la televisió
322-00027/13

ANUNCI: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 12656 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 27.07.2021

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, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del 
Parlament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el darrer informe sobre pluralisme a la ràdio i a la televisió del Consell 

de l’Audiovisual de Catalunya 

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2021
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA GP PSC-Units
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3.27.10. Preguntes orals en comissió 176

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el programa Bricoheroes
322-00028/13

ANUNCI: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 12657 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 27.07.2021

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, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del 
Parlament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el programa Bricoheroes.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2021
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la situació econòmica, el tancament del primer 
semestre del 2021 i la previsió de tancament anual
322-00029/13

ANUNCI: MÒNICA SALES DE LA CRUZ, DEL GP JXCAT

Reg. 12660 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 27.07.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Crup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, pre-
senta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Sobre la situació econòmica, el tancament del primer semestre del 2021 i la 

previsió de tancament anual.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’aplicació de criteris d’equitat en l’elaboració de 
la graella
323-00029/13

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 12587 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 27.07.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presen-
ta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’aplicació de criteris d’equitat en la confecció de la nova graella.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2021
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’estratègia del canal Esport3
323-00030/13

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 12588 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 27.07.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presen-
ta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre estratègia canal Esport 3.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2021
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la reformulació de la graella 
de Catalunya Ràdio
323-00031/13

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 12589 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 27.07.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presen-
ta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la reformulació de la graella de Catalunya Ràdio.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2021
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre les audiències digitals de TV3 
i de Catalunya Ràdio del juny
323-00032/13

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 12590 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 27.07.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presen-
ta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre audiències digitals TV3 i CatRàdio del juny.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2021
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris de programació i de contractació de 
programes i reportatges
323-00033/13

ANUNCI: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 12593 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 27.07.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 
del Reglament del Parlament, presenta a Vicent Sanchis, director de TV3, la pregun-
ta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els criteris de programació i contractació de programes i reportatges.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre la plantilla
323-00034/13

ANUNCI: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 12594 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 27.07.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Xavier Pellicer Pareja, diputat del Crup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Cuanyar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 
3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül Cordillo, director de Catalunya Rà-
dio, la pregunta següent, per tal que 11 sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Sobre l’estat de la plantilla de Catalunya Ràdio.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals amb relació a la publicitat oculta en la programació de 
televisió
323-00035/13

ANUNCI: ANNA GRAU ARIAS, DEL GP CS

Reg. 12595 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 27.07.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Anna Grau Arias, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 
que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta al Sr. Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els criteris de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals respecte 

de la publicitat oculta a la seva programació de televisió.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Anna Grau Arias, diputada GP Cs

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals amb relació a la publicitat oculta a la seva programació 
de ràdio
323-00036/13

ANUNCI: ANNA GRAU ARIAS, DEL GP CS

Reg. 12596 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 27.07.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Anna Grau Arias, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 
el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta al Sr. Saül 
Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els criteris de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals respecte 

de la publicitat oculta a la seva programació de ràdio.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Anna Grau Arias, diputada GP Cs
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris informatius per a citar fonts d’altres 
mitjans de comunicació
323-00037/13

ANUNCI: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 12607 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 27.07.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Vicent Sanchis, director de TVC la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els criteris dels informatius a l’hora de citar les fonts d’altres mitjans 

de comunicació?

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el programa Bricoheroes
323-00038/13

ANUNCI: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 12658 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 27.07.2021

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, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del 
Parlament, presenta a Vicent Sanchis, director de TV3, la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el programa Bricoheroes.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2021
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA GP PSC-Units
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el reportatge dedicat al president de la Generalitat
323-00039/13

ANUNCI: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 12659 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 27.07.2021

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, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del 
Parlament, presenta a Vicent Sanchis, director de TV3 la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el reportatge de TV3 relatiu al president de la Generalitat Pere Aragonès.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2021
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA GP PSC-Units

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre l’anàlisi i els resultats de l’Estudi general de mitjans
323-00040/13

ANUNCI: MÒNICA SALES DE LA CRUZ, DEL GP JXCAT

Reg. 12661 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 27.07.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’anàlisi i els resultats del darrer EGM.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la retirada del programa Bricoheroes
323-00041/13

ANUNCI: MÒNICA SALES DE LA CRUZ, DEL GP JXCAT

Reg. 12662 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 27.07.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
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presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la retirada de Bricoheroes de la programació d’estiu.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les darreres produccions documentals emeses
323-00042/13

ANUNCI: MÒNICA SALES DE LA CRUZ, DEL GP JXCAT

Reg. 12663 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 27.07.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les darreres produccions documentals emeses a la televisió pública.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la programació de ficció a la televisió pública
323-00043/13

ANUNCI: MÒNICA SALES DE LA CRUZ, DEL GP JXCAT

Reg. 12664 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 27.07.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la situació de la ficció a la televisió pública.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el programa Bricoheroes
323-00044/13

ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL G MIXT

Reg. 12668 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 27.07.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Mixt, d’acord amb el que estableix 
l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent Sanchis Llàcer, 
director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el programa de TV3 Bricoheroes.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Lorena Roldán Suárez, diputada G Mixt

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la cobertura informativa d’esdeveniments 
esportius
323-00045/13

ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL G MIXT

Reg. 12669 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 27.07.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Mixt, d’acord amb el que estableix 
l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent Sanchis Llàcer, 
director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la cobertura informativa d’esdeveniments esportius.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Lorena Roldán Suárez, diputada G Mixt
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3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques extraordinàries rebudes el 2020
325-00048/13

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11692 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del 
Parlament, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Els responsables del Govern de la Generalitat i de la CCMA han reconegut en 
seu parlamentaria que la CCMA ha rebut diverses aportacions de recursos extraor-
dinaris l’any 2020. Alguns provinents dels recursos extraordinaris que va rebre del 
govern d’Espanya per fer front a l’emergència provocada per la Covid-19. S’ha anun-
ciat que es necessitaran set milions d’euros addicionals per l’any 2021 per fer front 
a les despeses dels mitjans públics de comunicació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el nombre d’aportacions extraordinàries rebudes per la CCMA durant 

l’any 2020 i quin ha sigut el destí de cadascuna d’elles? Es demana el detall de totes 
les aportacions extraordinàries rebudes per la CCMA l’any 2020 i el destí de cada 
partida producció per producció.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre les produccions o els programes que no s’haurien pogut fer 
sense les aportacions econòmiques extraordinàries
325-00049/13

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11693 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del 
Parlament, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Els responsables del Govern de la Generalitat i de la CCMA han reconegut en 
seu parlamentaria que la CCMA ha rebut diverses aportacions de recursos extraor-
dinaris l’any 2020. Alguns provinents dels recursos extraordinaris que va rebre del 
govern d’Espanya per fer front a l’emergència provocada per la Covid-19. S’ha anun-
ciat que es necessitaran set milions d’euros addicionals per l’any 2021 per fer front 
a les despeses dels mitjans públics de comunicació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quines produccions o programes no s’haguessin pogut realitzar sense aquestes 
aportacions extraordinàries?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre els canals interns utilitzats per les direccions de Televisió de 
Catalunya i Catalunya Ràdio per a les compres i les renovacions de 
produccions en el període de l’octubre al desembre del 2020
325-00050/13

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11694 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del 
Parlament, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Els responsables del Govern de la Generalitat i de la CCMA han reconegut en 
seu parlamentaria que la CCMA ha rebut diverses aportacions de recursos extraor-
dinaris l’any 2020. Alguns provinents dels recursos extraordinaris que va rebre del 
govern d’Espanya per fer front a l’emergència provocada per la Covid-19. S’ha anun-
ciat que es necessitaran set milions d’euros addicionals per l’any 2021 per fer front 
a les despeses dels mitjans públics de comunicació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins canals interns es van seguir per realitzar cadascuna de les compres o 

renovacions de producció per part de les direccions de TV3 i Catalunya Ràdio en 
els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2020? Va tenir veu el comitè que va-
lora els projecte o van ser compres decidides únicament per la direcció dels mitjans?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre la justificació dels recursos extraordinaris utilitzats
325-00051/13

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del 
Parlament, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.
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Els responsables del Govern de la Generalitat i de la CCMA han reconegut en 
seu parlamentaria que la CCMA ha rebut diverses aportacions de recursos extraor-
dinaris l’any 2020. Alguns provinents dels recursos extraordinaris que va rebre del 
govern d’Espanya per fer front a l’emergència provocada per la Covid-19. S’ha anun-
ciat que es necessitaran set milions d’euros addicionals per l’any 2021 per fer front 
a les despeses dels mitjans públics de comunicació.

Inicialment la CCMA va manifestar que necessitava 15,5M d’euros per equili-
brar la caiguda d’ingressos per publicitat però més tard va manifestar que havia re-
duït les seves despeses i la quantitat que necessitava era menor.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com es van justificar els recursos extraordinaris utilitzats considerant que es 

tractava de qüestions inajornables i no discrecionals? Per què no es va renunciar a 
la compra de produccions que no eren imprescindibles per al funcionament de la 
graella?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre la possible reducció de despeses a causa de l’emergència 
sanitària
325-00052/13

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11696 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del 
Parlament, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Els responsables del Govern de la Generalitat i de la CCMA han reconegut en 
seu parlamentaria que la CCMA ha rebut diverses aportacions de recursos extraor-
dinaris l’any 2020. Alguns provinents dels recursos extraordinaris que va rebre del 
govern d’Espanya per fer front a l’emergència provocada per la Covid-19. S’ha anun-
ciat que es necessitaran set milions d’euros addicionals per l’any 2021 per fer front 
a les despeses dels mitjans públics de comunicació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considerant la situació d’emergència sanitària, s’ha plantejat la CCMA reduir 

les seves despeses tal com si ho estan fent altres administracions per fer un ús més 
eficient dels recursos públics?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA GP PSC-Units



BOPC 99
5 d’agost de 2021

3.27.15. Preguntes per escrit 188

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre la destinació dels 7 milions d’euros extraordinaris que va 
demanar al Govern
325-00053/13

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 11697 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del 
Parlament, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Els responsables del Govern de la Generalitat i de la CCMA han reconegut en 
seu parlamentaria que la CCMA ha rebut diverses aportacions de recursos extraor-
dinaris l’any 2020. Alguns provinents dels recursos extraordinaris que va rebre del 
govern d’Espanya per fer front a l’emergència provocada per la Covid-19. S’ha anun-
ciat que es necessitaran set milions d’euros addicionals per l’any 2021 per fer front 
a les despeses dels mitjans públics de comunicació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– A què es destinaran els 7M d’euros extraordinaris que la presidenta en funcions 

de la CCMA va dir que es necessiten rebre des del Govern de la Generalitat?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA GP PSC-Units

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre el cost d’elaboració i producció del reportatge Anatomia de 
VOX emès en el programa 30 minuts de TV3 el 18 de juliol de 2021
326-00033/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 12438 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlamento
Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

luña, de acuerdo con lo que establece el artículo 196.1 y 7 del Reglamento del Par-
lamento, presenta al director de TV3 la siguiente pregunta, para que le sea respuesta 
por escrito.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el coste total bruto de elaboración y producción del episodio del 

programa 30 minuts titulado «Anatomía de VOX» emitido en TV3 el pasado 18 de 
julio de 2021 a las 22:00?

Palacio del Parlamento, 23 de julio de 2021
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per 
escrit sobre el compliment del principi de neutralitat informativa del 
reportatge Anatomia de VOX emès en el programa 30 minuts de TV3
326-00034/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 12439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlamento
Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

luña, de acuerdo con lo que establece el artículo 196.1 y 7 del Reglamento del Par-
lamento, presenta al director de TV3 la siguiente pregunta, para que le sea respuesta 
por escrito.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Considera el director de TV3, Vicent Sanchís, que el episodio del programa 

30 minuts titulado «Anatomía de VOX» cumple con los principios de neutralidad 
informativa dispuestos en la ley audiovisual de Cataluña y en el Libro de Estilo de 
la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, teniendo en cuenta que los pre-
sentadores del programa emitieron opiniones personales y sesgadas al calificar la 
formación política VOX de «extrema derecha», «racista» y «fascista»?

Palacio del Parlamento, 23 de julio de 2021
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre el compliment del criteri de rigor informatiu en el reportatge 
Anatomia de VOX emès en el programa 30 minuts de TV3
326-00035/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 12440 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlamento
Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

luña, de acuerdo con lo que establece el artículo 196.1 y 7 del Reglamento del Par-
lamento, presenta al director de TV3 la siguiente pregunta, para que le sea respuesta 
por escrito.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Considera el director de la televisión de Cataluña, Vicent Sanchís, que la in-

formación transmitida en el episodio del programa 30 minuts titulado «Anatomía de 
VOX» ha sido transmitida dando cumplimiento a los criterios de rigor informativo, 
teniendo en cuenta que no ha sido entrevistado ningún líder de la formación política 
VOX y no se ha informado de las propuestas concretas del partido, tan solo meras 
valoraciones (en muchos casos tendenciosas) y opiniones personales?

Palacio del Parlamento, 23 de julio de 2021
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre els motius que justifiquen les qualificacions de la formació 
política VOX en el reportatge Anatomia de VOX emès en el programa 
30 minuts de TV3
326-00036/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 12441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlamento
Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

luña, de acuerdo con lo que establece el artículo 196.1 y 7 del Reglamento del Par-
lamento, presenta al director de TV3 la siguiente pregunta, para que le sea respuesta 
por escrito.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué motivos justifica que en el episodio del programa 30 minuts titulado 

«Anatomía de VOX» se haya calificado a la formación política VOX de «extrema 
derecha», «racista» y «fascista» sin ningún tipo de explicación y sin ninguna opi-
nión contraria?

Palacio del Parlamento, 23 de julio de 2021
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre la previsió que TV3 emeti més reportatges com el 30 minuts 
titulat Anatomia de VOX sobre els altres partits polítics parlamentaris
326-00037/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 12442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlamento
Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

luña, de acuerdo con lo que establece el artículo 196.1 y 7 del Reglamento del Par-
lamento, presenta al director de TV3 la siguiente pregunta, para que le sea respuesta 
por escrito.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Va a emitir TV3 más programas similares al episodio del programa 30 mi-

nuts titulado «Anatomía de VOX» donde se indague en los demás partidos del arco 
parlamentario?

Palacio del Parlamento, 23 de julio de 2021
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre el nombre de dirigents de VOX contactats per a participar en el 
reportatge Anatomia de VOX emès en el programa 30 minuts de TV3 
el 18 de juliol de 2021
326-00038/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 12443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlamento
Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

luña, de acuerdo con lo que establece el artículo 196.1 y 7 del Reglamento del Par-
lamento, presenta al director de TV3 la siguiente pregunta, para que le sea respuesta 
por escrito.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Para poder hablar de neutralidad informativa y pluralismo de opinión, deben 

participar deferentes opiniones de forma contrastada para ayudar al público a for-
mar una opinión, ¿con cuántos dirigentes de VOX se han puesto en contacto para 
informar y/o participar en el episodio del programa 30 minuts titulado «Anatomía 
de VOX» emitido en TV3 el pasado 18 de julio de 2021 a las 22:00h?

Palacio del Parlamento, 23 de julio de 2021
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre el sou del director del programa 30 minuts de TV3
326-00039/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 12444 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlamento
Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

luña, de acuerdo con lo que establece el artículo 196.1 y 7 del Reglamento del Par-
lamento, presenta al director de TV3 la siguiente pregunta, para que le sea respuesta 
por escrito.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el sueldo anual bruto de Carles Solà i Serra, director del programa de 

TV3 30 minuts?

Palacio del Parlamento, 23 de julio de 2021
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre la participació del periodista Jordi Borràs en l’elaboració i la 
producció del reportatge Anatomia de VOX emès en el programa 30 
minuts de TV3
326-00040/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 12445 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlamento
Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

luña, de acuerdo con lo que establece el artículo 196.1 y 7 del Reglamento del Par-
lamento, presenta al director de TV3 la siguiente pregunta, para que le sea respuesta 
por escrito.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué participación ha tenido el periodista Jordi Borràs en la elaboración y pro-

ducción del episodio del programa 30 minuts titulado «Anatomía de VOX» emitido 
el pasado 18 de julio de 2021 a las 22:00h en TV3?

Palacio del Parlamento, 23 de julio de 2021
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre la retribució del periodista Jordi Borràs per la seva participació 
en el reportatge Anatomia de VOX emès en el programa 30 minuts de 
TV3
326-00041/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 12446 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlamento
Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

luña, de acuerdo con lo que establece el artículo 196.1 y 7 del Reglamento del Par-
lamento, presenta al director de TV3 la siguiente pregunta, para que le sea respuesta 
por escrito.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido la retribución económica bruta del periodista Jordi Borràs por su 

participación en el episodio del programa 30 minuts titulado «Anatomía de VOX» 
emitido el pasado 18 de julio de 2021 a las 22:00h en TV3?

Palacio del Parlamento, 23 de julio de 2021
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX
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	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’ha fet una campanya institucional per a explicar el procediment per a la devolució del cost de les trucades al 061
	314-00915/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gratuïtat i eficiència d’un telèfon només per a la gestió de la pandèmia
	314-00916/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contracte amb l’empresa Ferroser amb relació els rastrejadors de la Covid-19
	314-00917/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que han rebut les empreses Ferrovial i Ferroser durant la pandèmia de la Covid-19
	314-00918/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Palafolls (Maresme) ha perdut el servei de ginecologia
	314-00995/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Palafolls (Maresme) ha perdut les classes de preparació al part
	314-00996/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Palafolls (Maresme) ha perdut el servei d’urgències del centre d’atenció primària
	314-00997/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera raonable que els veïns de Palafolls (Maresme) s’hagin de desplaçar a Malgrat de Mar (Maresme) per a serveis d’atenció primària i urgències
	314-00998/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst perquè el CAP Dr. Josep Torner i Fors, de Malgrat de Mar (Maresme), recuperi el servei d’urgències de vint-i-quatre hores
	314-00999/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Masnou, Alella i Teià (Maresme) han perdut el servei d’urgències de vint-i-quatre hores
	314-01000/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera raonable que els veïns del Masnou, Alella i Teià (Maresme) tinguin el servei d’urgències al CUAP Badalona (Barcelonès)
	314-01001/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Consultori local Tiana (Maresme) es considera consultori rural
	314-01002/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Sant Cebrià de Vallalta (Maresme) ha perdut el servei de pediatria
	314-01003/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera raonable que el servei de pediatria de Sant Cebrià de Vallalta (Maresme) s’ofereixi a Sant Pol de Mar
	314-01004/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la veracitat de la informació publicada relativa a la vacunació generalitzada contra la Covid-19 del personal tècnic i administratiu i alts càrrecs del Departament de Salut
	314-01005/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones del personal tècnic i administratiu i alts càrrecs del Departament de Salut que han estat vacunades contra la Covid-19 i els llocs de treball que ocupen
	314-01006/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el personal tècnic i administratiu i alts càrrecs del Departament de Salut que han estat vacunats contra la Covid-19 són personal essencial o estan en contacte directe amb malalts de coronavirus
	314-01007/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera de Salut, la responsable de vacunació del Departament de Salut i el secretari de Salut Pública estan vacunats contra la Covid-19
	314-01008/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alts càrrecs del Sistema d’Emergències Mèdiques vacunats contra la Covid-19
	314-01009/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) en contacte amb malalts de Covid-19 que estaven pendents de la vacuna en el moment en què va ésser administrada als alts càrrecs del SEM
	314-01010/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oratoris i mesquites a Catalunya
	314-01011/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els municipis on hi ha els oratoris i les mesquites
	314-01012/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oratoris i mesquites emplaçats en polígons industrials
	314-01013/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oratoris i mesquites emplaçats en nuclis urbans
	314-01014/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de plans urbanístics modificats per a emplaçar oratoris o mesquites els darrers cinc anys
	314-01015/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oratoris i mesquites sense llicència administrativa
	314-01016/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control del fanatisme als oratoris i les mesquites
	314-01017/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’imams expulsats per fer discursos radicals en oratoris o mesquites
	314-01018/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de control del finançament dels oratoris i les mesquites
	314-01019/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oratoris i mesquites salafistes a Catalunya
	314-01020/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució de les obres previstes d’ampliació de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
	314-01026/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de l’edifici I-Covid Compact de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià), després de la pandèmia de Covid-19
	314-01027/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de subvencions i contractes adjudicats a les empreses Tasca Serveis d’Animació i JANbcs en el període 2018-2021
	314-01049/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no ha informat l’Autoritat Catalana de la Competència de les irregularitats detectades en l’adjudicació de la darrera licitació per a gestors d’equipaments cívics
	314-01051/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de subvencions i contractes adjudicats a l’Institut Nova Història en el període 2018-2021
	314-01052/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les transferències econòmiques al Consell d’Europa del 2016 ençà
	314-01053/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les contribucions al Consell d’Europa i les interlocucions i la correspondència amb aquest òrgan
	314-01054/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els viatges a seus del Consell d’Europa del 2016 ençà
	314-01055/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions i les visites de membres del Consell d’Europa a seus de la Generalitat del 2016 ençà
	314-01056/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a l’empresa Cidac, de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
	314-01070/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients oberts pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a l’empresa Cidac, de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
	314-01071/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les investigacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a l’empresa Cidac, de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), amb relació a l’accident que hi va haver el 30 d’abril de 2021
	314-01072/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el període 2018-2020
	314-01073/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients oberts per la Inspecció de Treball en el període 2018-2020
	314-01074/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva intervenció per a garantir la continuïtat de l’empresa Bic a Tarragona
	314-01076/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives analitzades per a garantir els llocs de treball de l’empresa Bic a Tarragona
	314-01077/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb la direcció de l’empresa Bic de Tarragona
	314-01078/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb els representants dels treballadors de l’empresa Bic de Tarragona
	314-01079/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de l’empresa Bic per a fer un expedient de regulació d’ocupació a la fàbrica de Tarragona
	314-01080/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la interlocució amb l’empresa Bic de Tarragona per a evitar acomiadaments
	314-01081/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari per a la finalització de la construcció del tercer centre d’atenció primària a Castelldefels (Baix Llobregat)
	314-01089/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de sisè de primària amb necessitats específiques de suport educatiu que van rebre suport professional específic el curs 2019-2020
	314-01116/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de primer d’ESO amb necessitats específiques de suport educatiu que reben suport professional específic el curs 2020-2021
	314-01117/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de sisè de primària amb necessitats específiques de suport educatiu que van rebre suport professional específic el curs 2019-2020 i sobre el nombre d’alumnes de primer d’ESO que mantenen 
	314-01118/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de sisè de primària amb necessitats educatives especials que van rebre suport professional específic el curs 2019-2020
	314-01119/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de primer d’ESO amb necessitats educatives especials que reben suport professional específic el curs 2020-2021
	314-01120/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de sisè de primària amb necessitats educatives especials que van rebre suport professional específic el curs 2019-2020 i sobre el nombre d’alumnes de primer d’ESO que mantenen aquest supo
	314-01121/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de quart d’ESO amb necessitats específiques de suport educatiu que van rebre suport professional específic el curs 2019-2020
	314-01122/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de primer de batxillerat o d’un cicle formatiu de grau mitjà amb necessitats específiques de suport educatiu que reben suport professional específic el curs 2020-2021
	314-01123/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de quart d’ESO amb necessitats específiques de suport educatiu que van rebre suport professional específic el curs 2019-2020 i sobre el nombre d’alumnes de primer de batxillerat que mante
	314-01124/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de quart d’ESO amb necessitats educatives especials que van rebre suport professional específic el curs 2019-2020
	314-01125/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de primer de batxillerat o d’un cicle formatiu de grau mitjà amb necessitats educatives especials que reben suport professional específic el curs 2020-2021
	314-01126/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de quart d’ESO amb necessitats educatives especials que van rebre suport professional específic el curs 2019-2020 i sobre el nombre d’alumnes de primer de batxillerat que mantenen aquest 
	314-01127/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de permisos de treball demanats el 2019 i el 2020
	314-01129/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de permisos de treball atorgats el 2019 i el 2020
	314-01130/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de permisos de treball denegats el 2019 i el 2020
	314-01131/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses de la Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda durant el període 2016-2020
	314-01154/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el concepte de les despeses de la Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda durant el període 2016-2020
	314-01155/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses del delegat del Govern al Regne Unit i Irlanda abonades per la Generalitat durant el període 2016-2020
	314-01156/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de Bic Graphic, de Tarragona
	314-01167/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades amb relació a la situació de Bic Graphic, de Tarragona
	314-01168/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions de seguiment de la situació dels treballadors de Bic Graphic, de Tarragona
	314-01169/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions amb la direcció de Bic Graphic, de Tarragona
	314-01170/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la política educativa per a l’escolarització dels germans bessons
	314-01179/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions concretes emeses per a l’escolarització dels germans bessons
	314-01180/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el respecte de l’autonomia dels centres educatius en les instruccions per a l’escolarització dels germans bessons
	314-01181/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el respecte de l’opinió de les famílies en les instruccions per a l’escolarització dels germans bessons
	314-01182/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració de les famílies en l’escolarització dels germans bessons
	314-01183/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb famílies afectades per l’escolarització de germans bessons
	314-01184/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre com preveu gestionar els expedients de regulació d’ocupació que es puguin originar arran de la crisi econòmica per la Covid-19
	314-01243/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre com preveu afrontar la possible conflictivitat laboral relacionada amb els expedients de regulació d’ocupació originats per la crisi de la Covid-19
	314-01244/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera de Salut s’ha reunit amb l’Associació de Veïns de Poblenou de la Salut, de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-01261/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 4 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeven
	314-01279/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 4 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeven
	314-01280/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 6 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeven
	314-01281/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estratègia per a implicar els organitzadors en l’ordre i el desenvolupament adequat de les manifestacions
	314-01282/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 7 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeven
	314-01283/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 9 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeven
	314-01284/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 14 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeve
	314-01285/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 16 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeve
	314-01286/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 29 de la Resolució 476/X, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeve
	314-01288/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici dels treballs per a crear el segell de treball just i de qualitat per al sector de l’hostaleria i la restauració
	314-01317/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de segells de treball just i de qualitat atorgats al sector de l’hostaleria i la restauració
	314-01318/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha tornat a reunir amb els col·lectius afectats per l’adopció del segell de treball just i de qualitat per al sector de l’hostaleria i la restauració
	314-01319/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atorgament d’algun certificat d’empresa familiarment responsable a les empreses que adopten mesures de conciliació familiar i social per als treballadors
	314-01382/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de jubilacions de facultatius de l’Institut Català de la Salut per al 2021 i el 2022
	314-01475/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de jubilacions d’infermers de l’Institut Català de la Salut per al 2021 i el 2022
	314-01476/13
	Resposta del Govern

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de les reunions entre el Departament d’Empresa i Treball i el Departament de Polítiques Digitals i Territori amb l’empresa Idiada i els municipis del Baix Penedès amb relació als vehicles autònom
	314-01606/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a signar el conveni amb l’Ajuntament de Lleida i el Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida per a restaurar-ne el recinte emmurallat
	314-01707/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació d’un conveni propi per al personal del servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya
	314-01730/13
	Resposta del Govern


	1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	1.27.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la llei espanyola de l’audiovisual
	322-00024/13
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures que cal adoptar arran de l’informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre publicitat i
	322-00025/13
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura a TV3 i Catalunya Ràdio de les conseqüències socials de la crisi derivada de la Covid-19
	322-00026/13
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre pluralisme a la ràdio i a la televisió
	322-00027/13
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el programa Bricoheroes
	322-00028/13
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació econòmica, el tancament del primer semestre del 2021 i la previsió de tancament anual
	322-00029/13
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l’aplicació de criteris d’equitat en l’elaboració de la graella
	323-00029/13
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l’estratègia del canal Esport3
	323-00030/13
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la reformulació de la graella de Catalunya Ràdio
	323-00031/13
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre les audiències digitals de TV3 i de Catalunya Ràdio del juny
	323-00032/13
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris de programació i de contractació de programes i reportatges
	323-00033/13
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la plantilla
	323-00034/13
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació a la publicitat oculta en la programació de televisió
	323-00035/13
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre els criteris de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació a la publicitat oculta a la seva programació de ràdio
	323-00036/13
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris informatius per a citar fonts d’altres mitjans de comunicació
	323-00037/13
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el programa Bricoheroes
	323-00038/13
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el reportatge dedicat al president de la Generalitat
	323-00039/13
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre l’anàlisi i els resultats de l’Estudi general de mitjans
	323-00040/13
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la retirada del programa Bricoheroes
	323-00041/13
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les darreres produccions documentals emeses
	323-00042/13
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la programació de ficció a la televisió pública
	323-00043/13
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el programa Bricoheroes
	323-00044/13
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la cobertura informativa d’esdeveniments esportius
	323-00045/13
	Substanciació


	1.27.15. Preguntes per escrit
	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el desenvolupament intern del procés relacionat amb la invocació de la clàusula de consciència del llibre d’estil de 
	325-00031/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la seva posició davant del conflicte derivat de la invocació de la clàusula de consciència del llibre d’estil de la C
	325-00032/13
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les actuacions per a solucionar el conflicte derivat de la invocació de la clàusula de consciència del llibre d’estil
	325-00033/13
	Resposta del president del Consell de Govern



	3. Tramitacions en curs
	3.25. Preguntes al Govern
	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses estrangeres establertes a Catalunya per l’acció exterior de la Generalitat que n’han obtingut alguna exempció o bonificació fiscal
	314-01954/13
	Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat recaptada amb els tributs a les empreses estrangeres establertes a Catalunya per l’acció exterior de la Generalitat
	314-01955/13
	Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències en el sistema de rastreig i detecció de casos de Covid-19 al festival Canet Rock
	314-02087/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències en el sistema de rastreig i detecció de casos de Covid-19 al festival Vida
	314-02088/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació alternativa que es va posar en marxa al festival Canet Rock per a la detecció de casos de Covid-19
	314-02089/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fiabilitat de la nova aplicació per a la detecció de casos de Covid-19 al festival Canet Rock
	314-02090/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de personal per a fer tests d’antígens al festival Canet Rock
	314-02091/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sistema de rastreig de contactes de casos de Covid-19 al festival Vida
	314-02092/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sistema de rastreig de contactes de casos de Covid-19 al Canet Rock
	314-02093/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el material per a fer els tests d’antígens al festival Vida
	314-02094/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment dels festivals musicals pel Departament de Salut amb relació al rastreig i la detecció de casos de Covid-19
	314-02095/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de l’ús de la mascareta als festivals Vida i Canet Rock
	314-02096/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte dels festivals Vida i Canet Rock en l’augment de contagis per coronavirus
	314-02097/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el festival Vida ha fet augmentar els contagis per coronavirus al Garraf
	314-02098/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el festival Canet Rock ha fet augmentar els contagis per coronavirus al Maresme
	314-02099/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de l’autorització dels festivals Vida i Canet Rock
	314-02100/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la possibilitat de de suspendre els festivals Vida i Canet Rock
	314-02101/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de suspendre el festival Cruïlla
	314-02102/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a no suspendre el festival Cruïlla
	314-02103/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del tancament de l’oci nocturn i del manteniment de festivals com el Cruïlla
	314-02104/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el debat en les reunions del Procicat relatiu a l’oportunitat de celebrar els festivals Canet Rock i Vida
	314-02105/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes tècnics i científics que van avalar la celebració dels festivals Vida i Canet Rock
	314-02106/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la problemàtica de l’Escola Els Minairons, de la Vall de Cardós (Pallars Sobirà)
	314-02107/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les millores urgents de l’Escola Els Minairons, de la Vall de Cardós (Pallars Sobirà)
	314-02108/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions per aïllar tèrmicament l’Escola Els Minairons, de la Vall de Cardós (Pallars Sobirà)
	314-02109/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions per a garantir el sistema de calefacció a l’Escola Els Minairons, de la Vall de Cardós (Pallars Sobirà)
	314-02110/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte d’ampliació de l’Escola Els Minairons, de la Vall de Cardós (Pallars Sobirà), amb l’educació infantil de primer cicle
	314-02111/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura al públic de l’espai de la presó de dones de Sort (Pallars Sobirà)
	314-02112/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de personal especialitzat als espais de memòria democràtica del Pallars Sobirà
	314-02113/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte Territori de Memòria
	314-02114/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la Presó Museu de Sort (Pallars Sobirà)
	314-02115/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trens que s’aturen a l’estació de Riells i Viabrea - Breda
	314-02116/13
	Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trens de mitja distància i regionals que no s’aturen a l’estació de Riells i Viabrea - Breda
	314-02117/13
	Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trens que s’aturen a l’estació d’Hostalric
	314-02118/13
	Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trens de mitja distància i regionals que no s’aturen a l’estació d’Hostalric
	314-02119/13
	Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un pla de millora de les freqüències i els serveis a la línia R11 per al pas de trens d’alta velocitat
	314-02120/13
	Formulació: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del tancament del centre de vacunació de la pista coberta d’atletisme de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-02121/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament de Salut ha exposat els motius del tancament del centre de vacunació de la pista coberta d’atletisme de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-02122/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de recuperar el centre de vacunació de la pista coberta d’atletisme de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-02123/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nivells de vacunació contra la Covid-19 a Sabadell (Vallès Occidental)
	314-02124/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’homogeneïtat amb relació al nivell de renda en la vacunació contra la Covid-19 a Sabadell (Vallès Occidental) amb
	314-02125/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suficiència dels espais de vacunació contra la Covid-19 disponibles a Sabadell (Vallès Occidental)
	314-02126/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la preparació d’un dispositiu de reforç per a la vacunació contra la Covid-19 als centres d’atenció primària de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-02127/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell de vacunació contra la Covid-19 amb pauta completa que el Departament de Salut vol assolir a Sabadell (Vallès Occidental) al setembre
	314-02128/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre el tancament del centre de vacunació de la pista coberta d’atletisme de Sabadell (Vallès Occidental) i la manca de professionals d’infermeria
	314-02129/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell de vacunació contra la Covid-19 amb pauta completa que el Departament de Salut vol assolir al setembre
	314-02130/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius públics que han canviat de complexitat per al curs 2021-2022
	314-02131/13
	Formulació: Carles Riera Albert, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comparació entre els cursos 2020-2021 i 2021-2022 pel que fa als recursos en docents i en programes d’equitat destinats a la complexitat dels centres educatius
	314-02132/13
	Formulació: Carles Riera Albert, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos previstos per a les necessitats dels centres educatius pel que fa a la complexitat
	314-02133/13
	Formulació: Carles Riera Albert, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius públics de complexitat màxima, alta, mitjana i estàndard el cursos 2020-2021 i 2021-2022
	314-02134/13
	Formulació: Carles Riera Albert, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició dels centres educatius que han canviat de complexitat el curs 2021-2022
	314-02135/13
	Formulació: Carles Riera Albert, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris i els motius de la intervenció de l’Àrea Regional de Recursos Operatius dels Mossos d’Esquadra en el desnonament d’un habitatge al Masnou (Maresme) el 19 de juliol de 2021
	314-02136/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de vulnerabilitat de la família desnonada al Masnou (Maresme) el 19 de juliol de 2021
	314-02137/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha obert un expedient intern per a investigar i sancionar l’agent dels Mossos d’Esquadra que va colpejar amb la porra la cara d’un manifestant arran del desnonament d’una família del Masnou (Maresme) el
	314-02138/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris i els motius de la intervenció de l’Àrea de Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra en el desnonament d’un habitatge al barri de la Barceloneta, a Barcelona, el 19 de juliol de 2021
	314-02139/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de vulnerabilitat de la família desnonada al barri de la Barceloneta, a Barcelona, el 19 de juliol de 2021
	314-02140/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gravació del desnonament d’un habitatge al barri de la Barceloneta, a Barcelona, el 19 de juliol de 2021
	314-02141/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses i les administracions públiques que contracten personal destinat al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya del 2019 ençà
	314-02142/13
	Formulació: Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs de treball del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya
	314-02143/13
	Formulació: Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subrogació dels treballadors del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya després de la rescissió del contracte amb l’empresa Grupo Norte
	314-02144/13
	Formulació: Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual la premsa no pot entrar al Centre Penitenciari Ponent
	314-02145/13
	Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de places per als cicles formatius de grau mitjà a Terrassa (Vallès Occidental)
	314-02146/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places i les llistes d’espera per als cicles formatius de grau mitjà
	314-02147/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions per als alumnes en llista d’espera per als cicles formatius de grau mitjà a Terrassa (Vallès Occidental)
	314-02148/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta per als cicles formatius de grau mitjà a Terrassa (Vallès Occidental)
	314-02149/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla per als cicles formatius de grau mitjà per als propers quatre anys
	314-02150/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els voluntaris de protecció civil
	314-02151/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de cursos per a voluntaris de protecció civil
	314-02152/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del repartiment de les places dels cursos per a voluntaris de protecció civil
	314-02153/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a les convocatòries de cursos per a voluntaris de protecció civil
	314-02154/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canals per a informar els admesos als cursos bàsics de protecció civil
	314-02155/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió destinada als cursos per a voluntaris de protecció civil els darrers cinc anys
	314-02156/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els municipis que tenen voluntaris de protecció civil
	314-02157/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suplència de dels metges que fan vacances de la regió sanitària Catalunya Central
	314-02158/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada del tancament dels dispensaris de l’alt Berguedà
	314-02159/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de l’atenció mèdica de la població estival de l’alt Berguedà pel dispensari de Guardiola de Berguedà
	314-02160/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’un transport de demanda per a desplaçar els pacients de l’alt Berguedà a Guardiola de Berguedà
	314-02161/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té en compte els increments estacionals de població a les zones turístiques i de segones residències per a planificar els recursos de les regions sanitàries
	314-02162/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desmantellament de serveis públics de salut amb relació a la lluita contra el despoblament i al manteniment de l’equilibri territorial
	314-02163/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació del fet de deixar sense metges els municipis amb índexs alts d’envelliment
	314-02164/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dret dels municipis petits amb la població envellida a tenir una sanitat pública de qualitat
	314-02165/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions entre el Departament de Salut i els alcaldes de l’alt Berguedà amb relació al tancament de dispensaris
	314-02166/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tractament dels malalts crònics i la diagnosi de les malalties cròniques a l’alt Berguedà
	314-02167/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds d’ajuts al lloguer de la convocatòria de la Resolució TES/1047/2020
	314-02168/13
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps per a la resolució de les sol·licituds d’ajut al lloguer de la convocatòria de la Resolució TES/1047/2020
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