
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 la plantilla de  l’Agència Catalana 
de Notícies
314-00058/13
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions de  diversos alts 
càrrecs de l’Agència Catalana de Notícies durant el període 2018-2020
314-00067/13
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost de les societats Au-
diovisual Sport i Intracatalònia durant el període 2017-2020
314-00080/13
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coherència d’unes  afirmacions 
amb els principis editorials de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
314-00222/13
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el respecte de l’article 3 de la Carta 
dels drets humans
314-00223/13
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les unes afirmacions inciten a la 
violència i a l’assetjament
314-00224/13
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el respecte dels principis d’inde-
pendència, neutralitat, veracitat, rigor i pluralisme per part de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisual i TV3
314-00225/13
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el respecte del Manual d’ús de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en una entrevista
314-00226/13
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que a TV3 s’entrevistin persones 
que apel·len a perseguir, assenyalar i extorsionar ciutadans per la manera de pensar
314-00227/13
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives que adoptarà per a 
evitar que a la televisió pública s’emetin declaracions polítiques que incitin a la vio-
lència, l’assetjament i la persecució de persones per llur ideologia
314-00228/13
Resposta del Govern 28
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures impulsades per a alliberar 
l’espectre radioelèctric dels operadors que actuaven sense llicència el 2019 i el 2020
314-00229/13
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres del  jurat dels Premis 
Nacionals de Comunicació
314-00230/13
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades a empre-
ses periodístiques i entitats sense ànim de lucre per editar publicacions periòdiques 
en llengua catalana o aranesa durant el període 2017-2021
314-00231/13
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades a mitjans 
informatius digitals en català o aranès de titularitat privada durant el període 2017-2021
314-00232/13
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades a empre-
ses privades i entitats sense ànim de lucre per a prestar serveis de ràdio en llengua 
catalana o aranesa durant el període 2017-2021
314-00233/13
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades a em-
preses privades i entitats sense ànim de lucre per a prestar serveis de televisió en 
llengua catalana o aranesa durant el període 2017-2021
314-00234/13
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades a enti-
tats sense ànim de lucre i a organitzacions de  l’àmbit dels mitjans de comunicació 
per al foment del periodisme i l’enfortiment de l’espai català de comunicació durant 
el període 2017-2021
314-00235/13
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades a em-
preses periodístiques privades editores de premsa en paper per a fomentar l’espai 
català de comunicació durant el període 2017-2021
314-00236/13
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades a empre-
ses periodístiques privades editores de premsa digital per a fomentar l’espai català 
de comunicació durant el període 2017-2021
314-00237/13
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades a em-
preses privades amb llicència per a prestar serveis de ràdio per a fomentar l’espai 
català de comunicació durant el període 2017-2021
314-00238/13
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades a em-
preses privades amb llicència per a prestar serveis de televisió per a fomentar l’espai 
català de comunicació durant el període 2017-2021
314-00239/13
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions i aportacions a 
l’Observatori de la Producció Audiovisual de Catalunya durant el període 2017-2021
314-00240/13
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies de crèdit aprovades per 
a facilitar la liquiditat de les empreses editores de mitjans de comunicació el 2020 
i el 2021
314-00241/13
Resposta del Govern 69
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució del percentatge del 
temps de les intervencions de les formacions polítiques en els programes emesos a 
Catalunya Ràdio i a TV3 durant el període del març a l’agost del 2020
314-00244/13
Resposta del Govern 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment dels criteris del plu-
ralisme polític de la Llei 22/2005, de la comunicació audiovisual de Catalunya, en la 
distribució del temps de les intervencions de les formacions polítiques en els pro-
grames emesos a Catalunya Ràdio i a TV3
314-00245/13
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recuperació del consultori mèdic 
del barri del Poblenou de Sabadell (Vallès Occidental)
314-00246/13
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres als quals s’han derivat els 
pacients del consultori mèdic del barri del Poblenou de Sabadell (Vallès Occidental)
314-00247/13
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre el Govern i 
l’Ajuntament amb relació al tancament del consultori mèdic del barri del Poblenou 
de Sabadell (Vallès Occidental)
314-00248/13
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recuperació de l’horari habitual 
del consultori local de Viladecavalls (Vallès Occidental)
314-00256/13
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel quan el consultori local 
de Viladecavalls (Vallès Occidental) no fa l’horari habitual
314-00257/13
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recuperació del servei de pedia-
tria al consultori local de Viladecavalls (Vallès Occidental)
314-00258/13
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recuperació del metge al consul-
tori local de Viladecavalls(Vallès Occidental)
314-00259/13
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual s’ha reobert el 
consultori local de Viladecavalls (Vallès Occidental) sense els serveis de pediatria i 
de metge
314-00260/13
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obertura del consultori 
local de Mas de Barberans (Montsià)
314-00261/13
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obertura del consultori 
local de Benifallet (Baix Ebre)
314-00262/13
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reobertura dels centre 
d’atenció primària que s’han tancat durant la pandèmia
314-00263/13
Resposta del Govern 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts públics que ha rebut el 
Club Natació Sabadell de l’1 de gener de 2020 ençà
314-00324/13
Resposta del Govern 74
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment del personal d’infermeria 
i de metges de família per a la resposta sanitària no relacionada amb la Covid-19 als 
centres d’atenció primària després de la primera onada de l’epidèmia
314-00362/13
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la via per a comunicar als ajunta-
ments els canvis que afecten els equipaments sanitaris
314-00380/13
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vegades que s’ha informat abans 
el partit que el municipi dels canvis que afecten els equipaments sanitaris
314-00381/13
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la via per a comunicar als ajunta-
ments els canvis que afecten els equipaments sanitaris
314-00382/13
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obligacions dels centres educa-
tius concertats davant l’Administració i la comunitat quan tanquen
314-00598/13
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els drets de les famílies amb fills 
escolaritzats en centres educatius concertats que tanquen
314-00599/13
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència d’auditar els comp-
tes dels centres educatius concertats que tanquen al·legant una situació financera 
deficitària
314-00600/13
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de l’Escola Sant Joan 
Baptista, de Barcelona, i de l’Acadèmia Cultura, de l’Hospitalet de Llobregat (Bar-
celonès)
314-00601/13
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols que cal seguir pel tan-
cament d’un centre educatiu concertat amb relació a les famílies afectades
314-00602/13
Resposta del Govern 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que s’han dut a terme 
per a evitar el tancament de l’Escola Sant Joan Baptista, de Barcelona, i de l’Acadè-
mia Cultura, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-00603/13
Resposta del Govern 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes del tancament de l’Es-
cola Sant Joan Baptista, de Barcelona, i  de  l’Acadèmia Cultura, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès), sobre la ràtio d’altres centres educatius propers
314-00604/13
Resposta del Govern 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no va inclou-
re els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en la vacunació del personal 
essencial
314-00660/13
Resposta del Govern 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals considera que 
la Policia Nacional i la Guàrdia Civil no formen part dels col·lectius essencials amb 
relació a la vacunació
314-00661/13
Resposta del Govern 82
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a vacunar els 
agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil
314-00662/13
Resposta del Govern 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment dels acords del Consell 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut amb relació a la vacunació dels agents 
de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil
314-00663/13
Resposta del Govern 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb  el  Govern de 
l’Estat amb relació a la suspensió de la vacunació contra la Covid-19 dels agents de 
la Policia Nacional i la Guàrdia Civil
314-00664/13
Resposta del Govern 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la suspensió de la 
vacunació contra la Covid-19 dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil
314-00665/13
Resposta del Govern 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels fons transferits 
per a desplegar el Pacte d’estat contra la violència de gènere el 2019 i el 2020
314-00683/13
Resposta del Govern 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos transferits del fons del 
Pacte d’estat contra la violència de gènere que s’han destinat a lluitar contra la vio-
lència masclista el 2019 i el 2020
314-00684/13
Resposta del Govern 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels recursos del Pacte 
d’estat contra la violència de gènere el 2021
314-00685/13
Resposta del Govern 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la condició de personal essencial 
dels agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil que presten servei a Catalunya
314-00716/13
Resposta del Govern 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de no considerar per-
sonal essencial els agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil que presten 
servei a Catalunya
314-00717/13
Resposta del Govern 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no va incloure 
els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil com a col·lectius prioritaris en la 
vacunació contra la Covid-19
314-00718/13
Resposta del Govern 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu que justifica l’exclusió dels 
agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que presten servei a Catalunya dels 
col·lectius prioritaris en la vacunació contra la Covid-19
314-00719/13
Resposta del Govern 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a vacunar con-
tra la Covid-19 els agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil que presten 
servei a Catalunya
314-00720/13
Resposta del Govern 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’agilitar la vacunació 
contra la Covid-19 dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que presten 
servei a Catalunya
314-00721/13
Resposta del Govern 97
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la condició de personal essencial 
dels agents de Salvament Marítim que presten servei a Catalunya
314-00722/13
Resposta del Govern 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de no considerar 
personal essencial els agents de Salvament Marítim que presten servei a Catalunya
314-00723/13
Resposta del Govern 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no va inclou-
re els agents de Salvament Marítim en els col·lectius prioritaris de vacunació contra 
la Covid-19
314-00724/13
Resposta del Govern 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius clínics o sanitaris per 
a excloure els agents de Salvament Marítim dels col·lectius prioritaris de vacunació 
contra la Covid-19
314-00725/13
Resposta del Govern 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a vacunar els 
agents de Salvament Marítim que presten servei a Catalunya
314-00726/13
Resposta del Govern 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suspensió de la vacunació prio-
ritària dels servidors públics i el personal assimilable
314-00895/13
Resposta del Govern 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els processos de selecció de per-
sonal, de personal interí o de provisió de places del Departament de la Presidència 
de la convocatòria de les eleccions del 14 de febrer de 2021 ençà
314-00955/13
Resposta del Govern 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la provisió de llocs de treball del 
Departament de la Presidència pel sistema de mèrits i capacitats i per lliure desig-
nació de la convocatòria de les eleccions del 14 de febrer de 2021 ençà
314-00956/13
Resposta del Govern 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els processos de contractació de 
personal laboral del Departament de la Presidència de la convocatòria de les elec-
cions del 14 de febrer de 2021 ençà
314-00957/13
Resposta del Govern 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó de la urgència de les con-
vocatòries del Departament de la Presidència de l’abril del 2021 i els informes que 
la justifiquen
314-00958/13
Resposta del Govern 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la urgència per a 
cobrir una plaça de tècnic superior a la Direcció General de Mitjans de Comunicació
314-00959/13
Resposta del Govern 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la urgència per a co-
brir una plaça d’advocat al Gabinet Jurídic del Departament de Territori i Sostenibilitat
314-00960/13
Resposta del Govern 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la urgència per a 
cobrir sis places de tècnic superior a la Direcció General d’Administració Local
314-00961/13
Resposta del Govern 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la urgència per a co-
brir una plaça de tècnic superior a l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
314-00962/13
Resposta del Govern 104
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la urgència per a 
cobrir una plaça de tècnic administratiu a la Direcció General d’Assumptes Conten-
ciosos del Gabinet Jurídic del Departament de la Presidència
314-00963/13
Resposta del Govern 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la urgència per a 
cobrir una plaça d’administratiu a la Direcció General d’Assumptes Contenciosos del 
Gabinet Jurídic del Departament de la Presidència
314-00964/13
Resposta del Govern 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la  urgència per 
a cobrir una plaça de cap d’administració a l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya
314-00965/13
Resposta del Govern 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el CAP Vilassar de 
Dalt (Maresme) tanca a les vuit del vespre
314-00969/13
Resposta del Govern 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el CAP Vilassar de 
Dalt (Maresme) tanca els caps de setmana
314-00970/13
Resposta del Govern 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és raonable que els veïns de Vi-
lassar de Dalt (Maresme) tinguin el servei de pediatria a Cabrils
314-00971/13
Resposta del Govern 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el consultori local de Cabrils té 
prou recursos per a atendre els infants de Cabrils i de Vilassar de Dalt
314-00972/13
Resposta del Govern 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els veïns de Cabrils 
(Maresme) tenen el servei d’urgències a Mataró
314-00973/13
Resposta del Govern 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els veïns de Ca-
brils (Maresme) s’han de vacunar al CAP Vilassar de Dalt i no al consultori local de 
llur municipi
314-00974/13
Resposta del Govern 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Cabrera (Maresme) 
no disposa de servei de pediatria
314-00975/13
Resposta del Govern 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és raonable que els veïns de Caldes 
d’Estrac (Maresme) tinguin el centre d’atenció primària a Sant Andreu de Llavaneres
314-00976/13
Resposta del Govern 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del tancament del centre 
d’atenció primària de Caldes d’Estrac (Maresme)
314-00977/13
Resposta del Govern 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el centre d’atenció 
primària de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) no disposa de servei d’urgències
314-00978/13
Resposta del Govern 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual s’ha retallat el per-
sonal d’urgències del CAP Arenys de Mar (Maresme)
314-00979/13
Resposta del Govern 110
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera necessari dotar de més 
personal el servei d’urgències d’Arenys de Mar (Maresme)
314-00980/13
Resposta del Govern 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el centre d’atenció 
primària d’Arenys de Munt (Maresme) no té servei de pediatria
314-00981/13
Resposta del Govern 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del tancament del Consul-
tori local Canyamars (Maresme)
314-00982/13
Resposta del Govern 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la reducció dels dies de 
visita al Consultori local Can Massuet, a Dosrius (Maresme)
314-00983/13
Resposta del Govern 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Consultori local 
Can Massuet, a Dosrius (Maresme), no té servei de pediatria
314-00984/13
Resposta del Govern 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera raonable que els veïns 
de Dosrius (Maresme) tinguin el servei de pediatria a Argentona
314-00985/13
Resposta del Govern 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el CAP Dr. Gonçal Calvo i Que-
raltó, d’Argentona, està congestionat
314-00986/13
Resposta del Govern 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es manté tancat 
el Consultori local Sant Miquel del Cros, a Argentona (Maresme)
314-00987/13
Resposta del Govern 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual al Consultori local 
Can Massuet, de Dosrius (Maresme), el triatge dels pacients de pediatria no el fa un 
infermer pediàtric
314-00988/13
Resposta del Govern 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies per a tenir visita 
pediàtrica a Dosrius (Maresme)
314-00989/13
Resposta del Govern 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els aparells d’emmagatzematge de 
vacunes dels consultoris locals de Dosrius (Maresme)
314-00990/13
Resposta del Govern 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els aparells de refrigeració dels 
consultoris locals de Dosrius (Maresme) tenen registradors Log Tag per al seguiment 
de la temperatura
314-00991/13
Resposta del Govern 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Premià de Mar 
(Maresme) ha perdut les especialitats d’oftalmologia, aparell digestiu, cardiologia 
traumatologia i otorrinolaringologia
314-00992/13
Resposta del Govern 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte en els veïns de Premià 
de Mar (Maresme) de la pèrdua de les especialitats d’oftalmologia, aparell digestiu, 
cardiologia, traumatologia i otorrinolaringologia
314-00993/13
Resposta del Govern 114
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de les proves diagnòs-
tiques de malalties cardiovasculars a Premià de Mar (Maresme)
314-00994/13
Resposta del Govern 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles de les quals s’ha retirat 
l’amiant els darrers tres anys
314-01028/13
Resposta del Govern 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles de Lleida, Pirineu i Aran 
que tenen amiant en llurs instal·lacions
314-01029/13
Resposta del Govern 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de la retirada de l’amiant 
de les escoles de Lleida, Pirineu i Aran els cursos 2021-2022 i 2022-2023
314-01030/13
Resposta del Govern 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a la retirada 
d’amiant per als propers anys
314-01031/13
Resposta del Govern 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones ateses pels 
serveis d’urgències dels hospitals Sant Antoni Abat, de Vilanova i la Geltrú, i Sant 
Camil, de Sant Pere de Ribes (Garraf)
314-01035/13
Resposta del Govern 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reobertura del servei d’urgències 
del CAP Sant Joan, de Vilanova i la Geltrú (Garraf), els caps de setmana
314-01036/13
Resposta del Govern 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’edificis públics amb 
qualificació energètica
314-01040/13
Resposta del Govern 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’edificis públics amb 
projectes de rehabilitació energètica
314-01041/13
Resposta del Govern 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organisme responsable de la tra-
mitació de la qualificació energètica dels edificis públics
314-01042/13
Resposta del Govern 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de projectes de qualifi-
cació energètica encarregats
314-01043/13
Resposta del Govern 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que el Govern de l’Es-
tat ha donat als ajuntaments, les diputacions i els consells comarcals sobre els ajuts 
destinats a programes de rehabilitació d’habitatges i de lloguer social
314-01044/13
Resposta del Govern 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de rehabilitació d’ha-
bitatges que proposen els ajuntaments, les diputacions i els consells comarcals
314-01045/13
Resposta del Govern 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb els ajuntaments 
i els ens locals per a projectes de regeneració urbana
314-01046/13
Resposta del Govern 124
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius que 
han presentat projectes d’eficiència energètica
314-01047/13
Resposta del Govern 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’equipaments esportius 
que han presentat projectes d’eficiència energètica
314-01048/13
Resposta del Govern 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adopció de mesures normatives 
per a evitar que la fauna s’ofegui als canals de reg
314-01102/13
Resposta del Govern 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a adaptar les ins-
tal·lacions dels canals de reg a la defensa de la biodiversitat i a la minimització dels 
accidents de la fauna
314-01103/13
Resposta del Govern 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis i les dades sobre els 
accidents de la fauna als canals de reg i les séquies
314-01104/13
Resposta del Govern 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats de valoració 
forense integral per a diagnosticar violència de gènere que s’han creat
314-01108/13
Resposta del Govern 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emplaçament de les unitats de va-
loració forense integral per a diagnosticar violència de gènere
314-01109/13
Resposta del Govern 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de  treballadors de les 
unitats de valoració forense integral per a diagnosticar violència de gènere
314-01110/13
Resposta del Govern 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’especialització professional dels 
treballadors de les unitats de valoració forense integral per a diagnosticar violència 
de gènere
314-01111/13
Resposta del Govern 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics de les uni-
tats de valoració forense integral per a diagnosticar violència de gènere
314-01112/13
Resposta del Govern 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats de valoració 
forense integral per a diagnosticar violència de gènere previstes
314-01113/13
Resposta del Govern 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses amb una 
plantilla d’entre 150 i 250 treballadors que han registrat el pla d’igualtat
314-01132/13
Resposta del Govern 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes amb relació 
a les empreses amb una plantilla d’entre 150 i 250 treballadors que no han registrat 
el pla d’igualtat
314-01133/13
Resposta del Govern 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses amb una 
plantilla d’entre 100 i 150 treballadors que han registrat el pla d’igualtat
314-01134/13
Resposta del Govern 130
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes amb relació 
a les empreses amb una plantilla d’entre 100 i 150 treballadors que no han registrat 
el pla d’igualtat
314-01135/13
Resposta del Govern 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses amb una 
plantilla d’entre 50 i 100 treballadors que han registrat el pla d’igualtat
314-01136/13
Resposta del Govern 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes perquè les 
empreses que han de tenir el pla d’igualtat registrat tinguin un registre salarial des-
agregat per sexes
314-01137/13
Resposta del Govern 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions del Departament d’Edu-
cació i del Consorci d’Educació de Barcelona davant la minva de preinscripcions a 
l’Institut Joan Fuster, del districte de Sant Andreu, a Barcelona
314-01199/13
Resposta del Govern 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places ofertes i sol-
licitades en la preinscripció a l’Institut Joan Fuster, del districte de Sant Andreu, a 
Barcelona, els darrers quatre cursos
314-01200/13
Resposta del Govern 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a fomen-
tar la demanda i reforçar el projecte pedagògic de l’Institut Joan Fuster, de Barcelona
314-01201/13
Resposta del Govern 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les peticions de  l’Associació de 
Famílies d’Alumnes de l’Institut Joan Fuster, de  Barcelona, per a incrementar les 
preinscripcions
314-01202/13
Resposta del Govern 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de  places  d’educació 
secundària obligatòria sol·licitades al districte de Sant Andreu de Barcelona els dar-
rers quatre anys
314-01203/13
Resposta del Govern 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius de 
secundària construïts o que han començat a  funcionar al districte de Sant Andreu 
de Barcelona els darrers anys
314-01204/13
Resposta del Govern 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del Departament d’Edu-
cació i el Consorci d’Educació de Barcelona amb relació a les futures escolaritzaci-
ons al districte de Sant Andreu de Barcelona
314-01205/13
Resposta del Govern 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes del Departament 
d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona amb relació als centres educa-
tius del districte de Sant Andreu de Barcelona que no cobreixen les places, ni les 
línies, ni els grups que ofereixen
314-01206/13
Resposta del Govern 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual no s’han convo-
cat les subvencions per a l’organització i la participació en les activitats esportives 
federades per al 2020-2021
314-01219/13
Resposta del Govern 140
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini previst per a la convoca-
tòria de subvencions d’activitats esportives federades per al 2020-2021
314-01220/13
Resposta del Govern 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’han convocat 
les subvencions d’activitats esportives federades per al curs 2020-21
314-01221/13
Resposta del Govern 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’alguna convocatòria 
extraordinària per a les activitats esportives federades
314-01222/13
Resposta del Govern 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció dels recursos destinats 
a l’aeroport de Reus
314-01223/13
Resposta del Govern 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de la reducció dels re-
cursos destinats a l’aeroport de Reus
314-01224/13
Resposta del Govern 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre la reducció dels re-
cursos destinats a l’aeroport de Reus i el fet que el Govern estigui en funcions
314-01225/13
Resposta del Govern 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’ha convocat 
la taula estratègica en què participa l’aeroport de Reus
314-01226/13
Resposta del Govern 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a mantenir les com-
panyies que operen a l’aeroport de Reus
314-01227/13
Resposta del Govern 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte de la Covid-19 i les reta-
llades al sector turístic de la Costa Daurada
314-01228/13
Resposta del Govern 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals s’han reduït 
els recursos destinats a l’aeroport de Girona - Costa Brava
314-01233/13
Resposta del Govern 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de la reducció dels re-
cursos destinats a l’aeroport de Girona– Costa Brava
314-01234/13
Resposta del Govern 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre la reducció dels re-
cursos destinats a l’aeroport de Girona - Costa Brava i el fet que el Govern estigui 
en funcions
314-01235/13
Resposta del Govern 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni de l’aeroport de Girona 
- Costa Brava
314-01236/13
Resposta del Govern 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a mantenir les com-
panyies que operen a l’aeroport de Girona - Costa Brava
314-01237/13
Resposta del Govern 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb els representants 
dels treballadors de l’empresa H&M
314-01238/13
Resposta del Govern 145
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb la direcció de 
l’empresa H&M a Catalunya
314-01239/13
Resposta del Govern 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té prevista alguna mediació entre 
els treballadors i la direcció de l’empresa H&M per a mantenir els llocs de treball i 
l’ocupabilitat de les persones afectades
314-01240/13
Resposta del Govern 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre com preveu garantir l’ocupabilitat 
de les persones afectades per l’expedient de regulació d’ocupació de l’empresa H&M
314-01241/13
Resposta del Govern 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre com preveu justificar l’expedient de 
regulació d’ocupació de l’empresa H&M
314-01242/13
Resposta del Govern 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cotxes oficials de la 
Generalitat
314-01245/13
Resposta del Govern 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de xofers de cotxes ofi-
cials de la Generalitat
314-01246/13
Resposta del Govern 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el CAP Les Planes, 
de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), ha perdut el servei de ginecologia
314-01253/13
Resposta del Govern 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista perquè la banda 
ampla de fibra òptica arribi al Montsià
314-01292/13
Resposta del Govern 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista perquè la banda 
ampla de fibra òptica arribi al Baix Ebre
314-01293/13
Resposta del Govern 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista perquè la banda 
ampla de fibra òptica arribi a la Ribera d’Ebre
314-01294/13
Resposta del Govern 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista perquè la banda 
ampla de fibra òptica arribi a la Terra Alta
314-01295/13
Resposta del Govern 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions perquè el desplega-
ment de la fibra òptica al Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta arribi 
als polígons i les zones industrials
314-01296/13
Resposta del Govern 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat del metge de Tarroja de 
Segarra al CAP Cervera
314-01362/13
Resposta del Govern 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació del  tancament del 
consultori mèdic de Tarroja de Segarra
314-01363/13
Resposta del Govern 151
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de tancar els consulto-
ris mèdics de la Ribera d’Ondara, Sant Guim de Freixenet i Sant Ramon (Segarra)
314-01364/13
Resposta del Govern 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial en lloguer i en venda
314-01388/13
Resposta del Govern 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de protec-
ció oficial en lloguer i en venda en les fases de  licitació, projecte inicial, projecte 
executiu i obres
314-01389/13
Resposta del Govern 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dates de finalització i adjudicació 
dels habitatges previstos per a combatre l’emergència habitacional
314-01390/13
Resposta del Govern 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges amb la qua-
lificació permanent d’habitatge de protecció oficial
314-01391/13
Resposta del Govern 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en la carretera C-14 
dels darrers deu anys
314-01485/13
Resposta del Govern 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a l’aprovació 
del Pla director urbanístic de les activitats de càmping
314-01517/13
Resposta del Govern 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de la tramitació del Pla di-
rector urbanístic de les activitats de càmping
314-01518/13
Resposta del Govern 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris urbanístics, econòmics 
i ambientals del Pla director urbanístic de les activitats de càmping
314-01519/13
Resposta del Govern 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les federacions i les unions espor-
tives, els consells esportius i els gimnasos beneficiats amb ajuts de la Generalitat
314-01522/13
Resposta del Govern 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals la cadena de 
gimnasos DIR va rebre un terç del pressupost dels ajuts per a la reactivació industrial
314-01525/13
Resposta del Govern 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’instrument previst per a la regula-
ció dels usos del port de Palamós (Baix Empordà)
314-01539/13
Resposta del Govern 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a aprovar el 
procediment de planificació urbanística del port de Palamós (Baix Empordà)
314-01540/13
Resposta del Govern 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del canvi de criteri del pro-
cediment de planificació urbanística del port de Palamós (Baix Empordà)
314-01541/13
Resposta del Govern 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reinici de les fases per a l’apro-
vació definitiva de la planificació urbanística del port de Palamós (Baix Empordà)
314-01542/13
Resposta del Govern 160
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació del resultat del pro-
cés participatiu en les fases de disseny i aprovació del Pla director del port de Pa-
lamós (Baix Empordà)
314-01543/13
Resposta del Govern 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes d’incidència sobre 
el Pla director del port de Palamós (Baix Empordà) per a incorporar la visió de l’Ajun-
tament de Palamós i d’agents econòmics i socials
314-01544/13
Resposta del Govern 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de  les avaries i els re-
tards a la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat al maig i al juny del 2021
314-01706/13
Resposta del Govern 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que s’han 
adreçat als punts del Servei d’Atenció Integral LGBTI
314-01809/13
Resposta del Govern 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han re-
but assistència als punts del Servei d’Atenció Integral LGBTI
314-01810/13
Resposta del Govern 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors d’edat que 
s’han adreçat als punts del Servei d’Atenció Integral LGBTI
314-01811/13
Resposta del Govern 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del Servei d’Atenció 
Integral LGBTI per al 2021
314-01812/13
Resposta del Govern 163

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre la data 
prevista per a l’emissió del documental «Nosotros no olvidamos»
326-00031/13
Resposta del president del Consell de Govern 163

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 de places de cicles for-
matius en l’àmbit agroalimentari, forestal i de desenvolupament rural
314-02188/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de cicles for-
matius en l’àmbit agroalimentari, forestal i  de  desenvolupament rural creades del 
2010 ençà
314-02189/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la demanda de cicles formatius en 
l’àmbit agroalimentari, forestal i de desenvolupament rural del 2010 ençà
314-02190/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració que fa el Departament 
d’Educació del programa de consum de fruita, hortalisses i llet a les escoles
314-02191/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 165
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius en 
què s’ha implantat el programa de consum de fruita, hortalisses i llet
314-02192/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de mantenir o ampliar el 
programa consum de fruita, hortalisses i llet a les escoles
314-02193/13
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redacció del  projecte executiu 
per a rehabilitar i adaptar la via perimetral del polígon industrial de Celrà (Gironès)
314-02194/13
Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme des 
que es va decidir l’emplaçament definitiu de l’Hospital Doctor Josep Trueta
314-02195/13
Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del projecte del nou Hospital 
Doctor Josep Trueta
314-02196/13
Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració entre els agents de 
salut, la Universitat de Girona i els treballadors de l’Hospital Doctor Josep Trueta en 
el nou projecte d’hospital
314-02197/13
Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per al projecte 
del nou Hospital Doctor Josep Trueta
314-02198/13
Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació dels grups parlamen-
taris en l’elaboració del projecte del nou Hospital Doctor Josep Trueta
314-02199/13
Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans que posarà per a infor-
mar de l’evolució del projecte del nou Hospital Doctor Josep Trueta
314-02200/13
Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació d’un sistema de par-
ticipació ciutadana en l’elaboració i el desenvolupament del projecte del nou Hospital 
Doctor Josep Trueta
314-02201/13
Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la sentència rela-
tiva a l’abocador de Vacamorta, de Cruïlles (Baix Empordà)
314-02202/13
Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’opció triada de l’estudi d’alterna-
tives d’emplaçaments per al buidatge i la restauració de l’abocador de Vacamorta, 
de Cruïlles (Baix Empordà)
314-02203/13
Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme el darrer 
any per a complir la sentència relativa a l’abocador de Vacamorta, de Cruïlles (Baix 
Empordà)
314-02204/13
Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment per a buidar i res-
taurar l’entorn de l’abocador de Vacamorta, de Cruïlles (Baix Empordà)
314-02205/13
Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG 171
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de la freqüència de pas 
de trens a la línia 11 de rodalia entre Barcelona-Sants i Portbou
314-02206/13
Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de la freqüència de pas 
de trens a la línia 1 de rodalia de Girona
314-02207/13
Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de l’objectiu que el 
Pla de transport de viatgers de Catalunya 2020 sigui una alternativa real per a aten-
dre les necessitats de mobilitat
314-02208/13
Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions en  els serveis de 
rodalia per a reorganitzar-ne l’oferta
314-02209/13
Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme des 
de l’aprovació del Pla de transport de viatgers de Catalunya 2020
314-02210/13
Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció d’oferir uns serveis de 
rodalia que responguin a les necessitats dels usuaris
314-02211/13
Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del Consell de la Ca-
talunya Exterior
314-02212/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que con-
tractarà el Consell de la Catalunya Exterior
314-02213/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atribució econòmica dels vocals 
del Consell de la Catalunya Exterior
314-02214/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions dels vocals del Consell 
de la Catalunya Exterior
314-02215/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida de personal del pressu-
post del Consell de la Catalunya Exterior
314-02216/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els vocals del Consell de la Ca-
talunya Exterior cobraran dietes amb diners públics
314-02217/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’assessors i assistents 
que contractarà el Consell de la Catalunya Exterior
314-02218/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tasques del personal del Con-
sell de la Catalunya Exterior
314-02219/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els vocals del Consell de la Cata-
lunya Exterior
314-02220/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 177
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits curriculars i els mèrits 
que s’exigiran als candidats a vocals del Consell de la Catalunya Exterior
314-02221/13
Formulació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme per al 
desmantellament del magatzem de gas subterrani Castor
314-02222/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, juntament amb una altra diputada del GP CUP-NCG 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a ga-
rantir el compliment de l’acord d’interès professional de l’empresa DSV Road Spain
314-02223/13
Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de l’ocupació i de la 
relació contractual i les garanties de futur dels treballadors autònoms de l’empresa 
DSV Road Spain
314-02224/13
Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’una intervenció de la 
Inspecció de Treball en el conflicte entre l’empresa DSV Road Spain i els treballadors
314-02225/13
Formulació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP 180

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació al Col·legi Boix, de Bada-
lona, del Decret llei 10/209, del 28 de maig, del procediment d’integració de centres 
educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat
314-02226/13
Formulació: Maria Dolors Sabater i Puig, juntament amb un altre diputat del GP CUP-NCG 180

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de programes d’atenció 
domiciliària i equips de suport que donen servei a cada regió sanitària
314-02227/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de programes d’atenció 
domiciliària i equips de suport que a l’agost deixaran de donar servei per manca de 
personal
314-02228/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’accés als programes 
d’atenció domiciliària i als equips de suport
314-02229/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 182

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nous contractes que s’aplicaran 
als repartidors de Glovo
314-02230/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 182

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes pel possible 
incompliment de la llei pel que fa als treballadors de Glovo
314-02231/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 182

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un possible seguiment a l’empresa 
Glovo per part de la Direcció General de la Inspecció de Treball
314-02232/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’establir contacte amb 
l’empresa Glovo
314-02233/13
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Catalunya no s’ha 
adherit a la compra centralitzada de vacunes de calendari impulsada pel Ministeri 
de Sanitat, Consum i Benestar Social
314-02234/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 184
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu previst per a la vacu-
nació contra la grip a la tardor
314-02235/13
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 184

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions per a entitats amb 
fons provinents del Pacte d’estat contra la violència de gènere
314-02236/13
Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units 185

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual les subvencions 
amb fons provinents del Pacte d’estat contra la violència de gènere no han arribat 
a les entitats
314-02237/13
Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units 185

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre quan arribaran les subvencions per 
a entitats amb fons provinents del Pacte d’estat contra la violència de gènere
314-02238/13
Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units 186

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari perquè les subven-
cions amb fons provinents del Pacte d’estat contra la violència de gènere arribin a 
les entitats
314-02239/13
Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units 186

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de les subvencions 
amb fons provinents del Pacte d’estat contra la violència de gènere en cas que el 
2021 no arribin a les entitats
314-02240/13
Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units 187

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reforma de la Casa Pastors com 
a sala d’exposicions del Museu d’Art Modern i Contemporani de Girona
314-02241/13
Formulació: Rocio Garcia Pérez, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 187

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis de  la  reforma de la 
Casa Pastors, a Girona
314-02242/13
Formulació: Rocio Garcia Pérez, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 188

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de noves subvencions 
excloses de concurrència per a la reforma de la Casa Pastors, a Girona
314-02243/13
Formulació: Rocio Garcia Pérez, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 188

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre quan va saber que l’Ajuntament de 
Girona va renunciar a una part de la subvenció exclosa de concurrència per a la re-
forma de la Casa Pastors
314-02244/13
Formulació: Rocio Garcia Pérez, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 189

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reclamació a l’Ajuntament de Gi-
rona del retorn amb interessos de demora de la subvenció exclosa de concurrència 
per a la reforma de la Casa Pastors
314-02245/13
Formulació: Rocio Garcia Pérez, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 189

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes establerts per a 
comprovar les propostes tècniques de l’empresa SERHS Distribució i Logística per a 
la distribució de llet als centres educatius adscrits als programes escolars de fruita, 
hortalisses i llet el curs 2020-2021
314-02246/13
Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG 190

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació del servei de radio-
logia al CAP Borges Blanques el 2021 o el 2022
314-02248/13
Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG 191
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compra de l’equip de radiologia 
per al CAP Borges Blanques
314-02249/13
Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG 191

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el volum necessari de pacients per a 
garantir la rendibilitat del servei de diagnòstic per la imatge al CAP Borges Blanques
314-02250/13
Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG 192

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de la radiografia sobre la 
qualitat de l’aire de les Garrigues
314-02251/13
Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG 193

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació i la data d’inici de la Taula 
de Qualitat de l’Aire de les Garrigues
314-02252/13
Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG 193

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a millo-
rar la mobilitat i el transport públic a les Garrigues
314-02253/13
Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG 194

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució i les reunions anuncia-
des d’un grup de treball per a millorar la mobilitat i el transport públic a les Garrigues
314-02254/13
Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG 194

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat i les previsions relatives al 
volum d’aigua de l’embassament de Sant Martí de Tous (Anoia)
314-02255/13
Formulació: Maria Dolors Sabater i Puig, del GP CUP-NCG 195

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de relació i gover-
nança de l’Agència Catalana de l’Aigua amb les administracions municipals per a la 
presa de decisions relatives a cabals d’aigua, rieres i embassaments
314-02256/13
Formulació: Maria Dolors Sabater i Puig, del GP CUP-NCG 195

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les esmenes presentades a l’avant-
projecte de la llei general de comunicació audiovisual del Ministeri d’Afers Econòmics 
i Transformació Digital
314-02257/13
Formulació: Maria Dolors Sabater i Puig, del GP CUP-NCG 196

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts econòmics de la Genera-
litat per als menjadors socials
314-02259/13
Formulació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX 196

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts en espècies de la Gene-
ralitat per als menjadors socials
314-02260/13
Formulació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX 196

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats, les associacions i les 
organitzacions que reben ajuts de la Generalitat per al servei de menjador social
314-02261/13
Formulació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX 197

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a atorgar ajuts eco-
nòmics o en espècies als menjadors socials
314-02262/13
Formulació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX 197

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes i el pressupost de 
l’Institut Català de les Dones del 2021
314-02266/13
Formulació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX 198
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes i el pressupost de 
l’Institut Català de les Dones del 2020
314-02267/13
Formulació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX 198

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes i el pressupost de 
l’Institut Català de les Dones del 2019
314-02268/13
Formulació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX 198

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes i el pressupost de 
l’Institut Català de les Dones del 2018
314-02269/13
Formulació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX 199

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes i el pressupost de 
l’Institut Català de les Dones del 2017
314-02270/13
Formulació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX 199

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre la destinació del material i el mobiliari d’oficina retirat de 
la redacció de Televisió de Catalunya l’agost del 2021
316-00170/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 199

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre les esmenes presentades a l’avantprojecte de la llei general 
de comunicació audiovisual del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital
316-00171/13
Formulació: Maria Dolors Sabater i Puig, juntament amb un altre diputat del GP CUP-NCG 200
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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 la plantilla 
de l’Agència Catalana de Notícies
314-00058/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12729 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00058/13 us in-
formo del següent:

Intracatalònia, SA té una plantilla de 67 persones amb la següent distribució i 
remuneració anual bruta (en euros): 

Direcció 1 77.638,00

Subdirecció 1 56.545,92

Cap de Redacció 1 43.496,63

Cap d’Administració 1 43.409,52

Responsable de Serveis i contractació 1 38.478,36

Cap de Secció 4 38.070,40

Delegat - Madrid 1 42.373,15

Delegat de Territori 5 32.795,49

Editor 2 32.795,49

Delegat de Secció 5 32.795,49

Redactor/a amb Complement de Desplaçament 3 32.801,48

Redactor/a 39 27.917,91

Tècnic/a Administratiu/va 3 27.917,91

Barcelona, 9 de juliol de 2021
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions 
de diversos alts càrrecs de l’Agència Catalana de Notícies durant 
el període 2018-2020
314-00067/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12730 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00067/13 us in-
formo del següent:

A continuació es detallen les retribucions anuals brutes en euros per a les anua-
litats 2018, 2019 i 2020: 
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2018 2019 2020

President 0,00 0,00 0,00
Director 75.636,82 77.532,00 77.532,00
Subdirectora 54.082,06 55.437,12 56.545,92
Cap de Redacció 41.601,38 42.643,54 43.496,63

En l’augment de retribucions per al 2020 autoritzat per la Direcció General de 
la Funció Pública per al sector públic de la Generalitat de Catalunya, es va deixar 
exclosa la remuneració corresponent al Director d’Intracatalònia, SA, la qual va ro-
mandre sense variació.

Barcelona, 9 de juliol de 2021
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
de les societats Audiovisual Sport i Intracatalònia durant el període 
2017-2020
314-00080/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00080/13 us in-
formo del següent:

Pel que fa a Audiovisual Sport, SL, en data 26 de desembre de 2019, es va ins-
criure en el Registre Mercantil l’escriptura de dissolució i liquidació de la societat, 
participada fins la data per TVC Multimèdia, SL en un 20%. El 80% restant corres-
ponia a la societat Prisa Participadas, SL. La CCMA és el soci únic de la societat 
TVC Multimèdia, SL.

La liquidació del pressupost de despeses corresponent a TVC Multimèdia, SL 
és la següent:

2020 2.833 euros
2019 3.507 euros
2018 5.524 euros
2017 45.714 euros

Pel que fa a IntraCatalònia, SA, a continuació es detallen els pressupostos d’in-
gressos i despreses des del 2017 fins al 2020, desglossats per anys:

Pressupost d’ingressos i despeses 2017 (prorrogat els anys 2018 i 2019): 

Pressupost d’ingressos

Partida Descripció Import en euros

319.0009 Prestació Altres Serveis 1.233.000,00
410.0002 Ap. del Departament de Presidència 2.022.500,00
534.0001 Altres Ingressos Financers 2,00
830.0002 Aportacions d’altres entitats del sector públic 77.500,00
Total   3.333.002,00



BOPC 104
9 de setembre de 2021

1.25.15. Preguntes per escrit 25 

Pressupost de despeses

Partida Descripció Import en euros

130.0001 Personal Laboral Fix 1.678.799,44
131.0001 Personal Laboral Temporal 107.400,56
132.0001 Personal Alta Direcció 73.800,00
160.0001 Seguretat Social 563.000,00
172.0001 Altres prestacions socials 7.000,00
200.0002 Altres lloguers i cànons d’edificis 10.380,00
203.0001 Lloguers i cànons d’immobilitzat material 1.615,00
204.0001 Altres lloguers i cànons 544,00
212.0003 Manteniment d’aplicacions informàtiques 22.000,00
213.0001 Conservació, reparació i mant. d’altre imm. Material 7.000,00
220.0001 Material ordinari no inventariable 0,00
220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions. 3.561,00
221.0001 Aigua i energia 30.000,00
221.0089 Altres subministraments 2.900,00
222.0001 Comunicacions postals, telefòniques i altres 4.750,00
222.0002 Solucions de Connectivitat de Dades 39.742,90
222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades 1.500,00
224.0001 Despeses d’assegurances 5.800,00
225.0001 Tributs 4.100,00
226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 0,00
226.0011 Formació de Personal propi 50.000,00
226.0089 Altres despeses diverses 32.100,00
227.0001 Neteja i sanejament 4.500,00
227.0002 Seguretat 9.458,00
227.0013 Treballs tècnics 15.600,00
227.0089 Altres treballs realitzats per altres empreses 10.000,00
228.0001 Solucions de Connectivitat de dades adq. al CTTI 48.257,10
228.0002 Serveis informàtics i de telec. realitzats per alt 396.000,00
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats 125.117,91
342.0001 Comissions i altres despeses bancàries 436,09
349,0001 Altres despeses financeres 140,00
620.0001 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 26.500,00
650.0001 Inversions en eq. de procés de dades i telecom. 13.000,00
680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques 38.000,00

Total   3.333.002,00

Pressupost d’ingressos i despeses 2020: 

Pressupost d’ingressos

Partida Descripció Import en euros

319.0009 Prestació Altres Serveis 1.279.815,14

410.0002 Ap. del Departament de Presidència 2.310.894,90

410.0023 Ap. del Departament d’Acció Exterior Relacions 
Institucionals i Transparència 400.000,00

830.0002 Ap. del Departament de Presidència 44.000,00

Total   4.034.710,04

Pressupost de despeses

Partida Descripció Import en euros

130.0001 Personal Laboral Fix 2.099.633,46

131.0001 Personal Laboral Temporal 148.978,24

132.0001 Personal Alta Direcció 78.112,10

160.0001 Seguretat Social 713.198,23

200.0002 Altres lloguers i cànons d’edificis 93.236,06

203.0001 Lloguers i cànons d’immobilitzat material 2.175,00
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Partida Descripció Import en euros

204.0001 Altres lloguers i cànons 544,00

212.0003 Manteniment d’aplicacions informàtiques 18.510,00

213.0001 Conservació, reparació i mant. d’altre imm. Material 22.412,89

220.0001 Material ordinari no inventariable 16.120,00

220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions. 4.166,00

221.0001 Aigua i energia 17.613,34

221.0089 Altres subministraments 3.300,00

222.0001 Comunicacions postals, telefòniques i altres 2.600,00

222.0002 Solucions de Connectivitat de Dades 3.600,00

222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades 1.330,00

224.0001 Despeses d’assegurances 9.000,00

225.0001 Tributs 51.100,00

226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 730,00

226.0006 Oposicions i proves selectives 1.312,00

226.0011 Formació de Personal Propi 12.300,00

226.0033 Desenvolupament programes salut i seguretat laboral 6.500,00

226.0089 Altres despeses diverses 5.000,00

227.0001 Neteja i sanejament 10.770,98

227.0013 Treballs tècnics 40.800,00

227.0089 Altres treballs realitzats per altres empreses 27.146,61

228.0002 Serveis informàtics i de telec. realitzats per alt 391.700,00

228.0003 Solucions TIC CTTI - Serveis Recurrents 59.579,63

228.0004 Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents 2.601,50

230.0001 Dietes, locomoció i trasllats 146.340,00

342.0001 Comissions i altres despeses bancàries 300,00

620.0001 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 26.500,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 4.000,00

650.0001 Inversions en eq. de procés de dades i telecom. 9.000,00

680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques 4.500,00

Total   4.034.710,04

Barcelona, 23 de juliol de 2021
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coherència 
d’unes afirmacions amb els principis editorials de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
314-00222/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00222/13 fins a la 
314-00228/13 us informo del següent:



BOPC 104
9 de setembre de 2021

1.25.15. Preguntes per escrit 27 

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 la seva comprensió i anàlisi.

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i els seus mitjans de comuni-
cació públics respecten els principis fonamentals d’independència, neutralitat, vera-
citat, rigor i pluralisme.

Així es constata en tots els informes d’observança del pluralisme que elabora el 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya. En el darrer d’ells, l’Informe 35/2021 sobre 
l’observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio entre març i agost de 
2020, es pot comprovar que els informatius de TV3 van ser els que van recollir més 
diversitat de veus polítiques durant aquest període.

A més, els mitjans de la CCMA es doten de nombrosos mecanismes de control, 
com ara consells professionals, la defensora de l’audiència, anàlisis qualitatives in-
dependents i un Llibre d’estil propi. Són, sense cap mena de dubte, una referència 
informativa de qualitat, i gràcies a això, TV3 continua sent líder d’audiència al nos-
tre país, segons dades de Kantar Media, així com el canal preferit per informar-se, 
segons el Baròmetre d’Opinió Pública del Centre d’Estudis d’Opinió.

D’altra banda, es desconeixen les afirmacions i l’entrevista a què fa referència el 
diputat, així com l’emissió per TV3 de declaracions polítiques que incitin a la vio-
lència, assetjament o persecució de persones per qüestions ideològiques.

Barcelona, 12 de juliol de 2021
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el respecte 
de l’article 3 de la Carta dels drets humans
314-00223/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00222/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les unes afirmacions 
inciten a la violència i a l’assetjament
314-00224/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00222/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el respecte 
dels principis d’independència, neutralitat, veracitat, rigor i pluralisme 
per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual i TV3
314-00225/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00222/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el respecte 
del Manual d’ús de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
en una entrevista
314-00226/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00222/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que 
a TV3 s’entrevistin persones que apel·len a perseguir, assenyalar 
i extorsionar ciutadans per la manera de pensar
314-00227/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00222/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives que 
adoptarà per a evitar que a la televisió pública s’emetin declaracions 
polítiques que incitin a la violència, l’assetjament i la persecució 
de persones per llur ideologia
314-00228/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00222/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
impulsades per a alliberar l’espectre radioelèctric dels operadors 
que actuaven sense llicència el 2019 i el 2020
314-00229/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12987 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00229/13 us in-
formo del següent:

La Direcció General de Mitjans de Comunicació té, entre les seves competèn-
cies, la facultat de control, inspecció i sanció en matèria de mitjans de comunicació 
audiovisual, incloses les emissions no emparades per cap títol habilitant (llicència 
en cas d’emissions que es presten per mitjà de l’espectre radioelèctric, o bé comu-
nicació prèvia per a les emissions que es presten per mitjans tecnològics diferents).

A aquest efecte, d’acord amb allò que disposa l’article 57.6 de la Llei 7/2010, 
de 31 de març, general de la comunicació audiovisual i l’article 132. a) de la Llei 
22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, es trami-
ten procediments administratius sancionadors per infraccions administratives molt 
greus, tant als responsables editorials de les emissions de serveis de comunicació 
audiovisuals que no tenen títol habilitant previ, com als responsables col·laboradors 
necessaris, en qualitat de distribuïdors o difusors d’aquestes emissions il·legals.

Aquests procediments requereixen d’una profusa tasca instructora per tal de de-
terminar els responsables d’aquestes dues infraccions administratives molt greus. 
En aquest sentit, durant el 2019 i el 2020 es van iniciar, a l’empara de l’article 54 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les adminis-
tracions públiques, set i nou procediments d’investigacions prèvies, respectivament.

Pel que fa als procediments administratius sancionadors resolts, concretament 
durant l’any 2019 s’ha dictat la resolució sancionadora de dos expedients per emi-
ssions de radiodifusió sonora en FM i d’un expedient per emissions de radiodi-
fusió audiovisual en TDT, i durant l’any 2020 s’ha dictat la resolució d’un expe-
dient per emissions de radiodifusió sonora en FM. Pel que fa l’any 2020 cal tenir 
en compte que el 14 de març, arran de la declaració pel Reial decret 463/2020, de 
l’estat d’alarma per la pandèmia de la Covid-19, es van suspendre els terminis dels 
procediments administratius fins l’1 de juny, cosa que va afectar tots els tràmits i 
procediments administratius en curs.

D’altra banda, i atès que els centres emissors des dels quals es distribueixen 
emissions il·legals poden infringir competències municipals i produir danys al medi 
ambient com a conseqüència de l’ús d’instal·lacions que incompleixen les obliga-
cions urbanístiques i d’activitats amb incidència ambiental, també s’ha obert una 
via de comunicació i col·laboració amb els ajuntaments. Així doncs, se’ls informa 
quan els centres emissors, segons les seves característiques, no gaudeixen de la lli-
cència d’activitats o comunicació prèvia preceptiva i/o de la declaració d’impacte 
ambiental, per tal que portin a terme els procediments de restauració de legalitat i, 
si escau, els desmantellin mitjançant l’execució forçosa.

Barcelona, 12 de juliol de 2021
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres 
del jurat dels Premis Nacionals de Comunicació
314-00230/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00230/13 us in-
formo del següent:

Segons allò que disposa l’article 4.1 del Decret 223/2013, de 10 de setembre, 
dels Premis Nacionals de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, modificat 
pel Decret 80/2019, de 9 d’abril, el jurat dels Premis Nacionals de Comunicació és 
presidit per la persona titular del departament competent en matèria de relacions 
amb els mitjans de comunicació, hi actua com a vicepresident/a la persona titular 
de la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació i és integrat 
per persones representatives de cadascun dels àmbits en els quals es concedeixen 
les distincions.

D’acord amb l’article 4.2 del Decret 223/2013, modificat pel Decret 80/2019, el 
nombre de vocalies i la designació de les persones que les han d’ocupar s’ha d’esta-
blir per a cada edició dels premis, mitjançant resolució de la persona titular del de-
partament competent en matèria de relacions amb els mitjans de comunicació que 
s’ha de publicar al DOGC.

La composició del jurat de la darrera edició dels premis és la que s’indica a 
continuació, i es va establir en la Resolució PRE/2692/2020, de 28 d’octubre, de 
determinació del nombre de vocalies i designació dels membres del jurat per a la 
concessió dels Premis Nacionals de Comunicació de la Generalitat de Catalunya 
corresponents a l’edició de 2020, publicada al DOGC núm. 8261 de 02/11/2020:

Sr. José Ángel Abancéns Casorrán, president de l’Associació Empresarial de Pu-
blicitat

Sr. Francesc Fàbregas i Bonet, president de l’Associació Catalana de Premsa Co-
marcal

Sr. Miquel Gamisans i Martín, secretari de Difusió i Atenció Ciutadana
Sr. Ignasi Genovès i Avellana, director general de Mitjans de Comunicació
Sr. Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Cata-

lunya
Sr. Miquel Miralles i Fenoll, president de l’Associació Catalana de Ràdio
Sr. Joan Maria Morros i Cuadras, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya
Sra. Rosa Romà i Bonfà, degana del Col·legi del Màrqueting i la Comunicació 

de Catalunya
Sr. Marçal Sintes i Olivella, director de l’Institut de Recerca en Comunicació de 

la Facultat de Comunicació Blanquerna - Universitat Ramon Llull

Barcelona, 12 de juliol de 2021
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions 
atorgades a empreses periodístiques i entitats sense ànim de lucre 
per editar publicacions periòdiques en llengua catalana o aranesa 
durant el període 2017-2021
314-00231/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12988 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00231/13 us in-
formo del següent:

A continuació es detalla la relació de subvencions estructurals per a l’edició de 
publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès concedides els anys 
2017, 2018, 2019 i 2020.

Pel que fa a l’any 2021, no s’ha concedit cap subvenció atès que encara no ha fi-
nalitzat el termini de presentació de sol·licituds.

2017

Beneficiari Import atorgat en euros

Agrupació Cultural la Femosa  1.890,00 

Àmbit de Recerques del Berguedà  1.260,00 

Arquebisbat de Tarragona (Museu Diocesà de Tarragona)  1.890,00 

Ass. Cultural Xercavins de Verdú  1.260,00 

Ass. Cultural Col·Lectiu de Redactors d’agramunt  3.780,00 

Associació Amics de Balenyà  1.260,00 

Associació Butlletí Informatiu i Cultural l’Escalenc  1.890,00 

Associació Caramella  1.460,00 

Associació Ceramistes de Catalunya  1.460,00 

Associació Cultural Alorenil  1.890,00 

Associació Cultural Amics de l’Om  3.465,00 

Associació Cultural de Pontveu  1.890,00 

Associació Cultural del Matarranya  630,00 

Associació Cultural Delta del Llobregat  3.465,00 

Associació Cultural El Breny  3.150,00 

Associació Cultural El Cérvol  1.890,00 

Associació Cultural El Pou de la Gallina  3.465,00 

Associació Cultural El Pou d’En Bonet  3.780,00 

Associació Cultural Fonoll  1.260,00 

Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions  4.225,00 

Associació Cultural i Veïnal Lo Rafal d’Alcanar  1.260,00 

Associació Cultural La Fraternal Espollenca  630,00 

Associació Cultural La Palanca  3.465,00 

Associació Cultural l’Independent de Gràcia  11.522,40 

Associació Cultural Lo Pedrís  1.260,00 

Associació Cultural Malarrassa  2.475,00 

Associació Cultural Modilianum  2.520,00 

Associació Cultural Revista Cambrils  5.780,00 

Associació Cultural Revista La Segarra  3.465,00 

Associació Cultural Terrall  1.260,00 

Associació Cultural Valors  6.596,18 
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2017

Beneficiari Import atorgat en euros

Associació Culturals Tots Som de Casa  1.260,00 

Associació d’Alumnes i Exalumnes de l’Escola del Treball  3.465,00 

Associació de Mestres Rosa Sensat  3.650,00 

Associació de Mestres Rosa Sensat  4.380,00 

Associació de Mitjans de Comunicació Local  2.475,00 

Associació del Patrimoni Artístic d Cultural de Torà  1.890,00 

Associació Grup d’Informadors Sardanistes de Catalunya  5.110,00 

Associació Grup Editor Farners  3.150,00 

Associació l’Era  3.040,00 

Associació Llengua Nacional  1.937,18 

Associació Món Medieval  2.920,00 

Associació Ràdio Ripollet  10.827,00 

Associació Recvll de Blanes  3.150,00 

Associació Segarra Actualitat  3.780,00 

Associació Zirkòlika  3.295,00 

Associació Cultural Revista Alella  1.890,00 

Associació Cultural Revista Alella  1.890,00 

Ateneu de Sant Just Desvern  3.465,00 

Associació Cultural Montònec de Font-Rubí  1.890,00 

Bàcula Editors SL  5.780,00 

Bayard Revistas SA  13.203,00 

Bífidus Produccions, SL  7.341,74 

Bisbat de Vic  3.780,00 

Bisbat d’Urgell  3.150,00 

Bonart Cultural, SL  6.816,00 

Bonet i Grau Publicitat, SL  13.969,75 

Assóciació Cultural Pi dèl Brói  1.260,00 

Capgròs Comunicació, SlL  16.400,00 

Casal de Jubilats i Simpatitzants de Salt  1.575,00 

Casal de l’Espluga  2.835,00 

Casal de Vila-Rodona  1.260,00 

Casguamedia SL  7.259,56 

Casguamedia SL  7.434,94 

Casguamedia SL  7.824,28 

Caxier Edicions, SL  9.470,00 

Centre Cultural de Colldejou  1.260,00 

Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar  1.260,00 

Centre Excursionista de Catalunya  2.920,00 

Centre Parroquial de Monistrol de Calders  1.890,00 

Cercle Literari Sallentí  1.260,00 

Cinquanta-set, SL  5.228,21 

Col·lectiu Cultural l’Espiga  1.575,00 

Col·lectiu El Brogit  3.465,00 

Col·legi de Periodistes de Catalunya  2.190,00 

Comunicacions del Ripollès SL  12.753,00 

Contrapunt, SCCL  13.985,69 

Contrapunt, SCCL  14.480,79 

Convent de Santa Teresa de l’Infant Jesús  4.380,00 

Diari de Girona, SA  146.209,97 

Diari Segre, SLU  146.537,76 
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2017

Beneficiari Import atorgat en euros

Diomira de Barcelona  1.460,00 

Doble Columna, SL  5.382,36 

Dossier Publicitat i Marketing SL  4.025,00 

Eco Serra SL  19.101,67 

Edició de Premsa Periòdica Ara, SL 310.228,98

Edicions Cavall Fort, SL  26.719,00 

Edicions Cavall Fort, SL  50.156,14 

Edicions del País Valencià, SA  94.548,61 

Edicions el Bassegoda, SLU  23.311,14 

Edicions El Portal de Centelles SL  3.780,00 

Edicions Free SL  6.861,12 

Edicions Intercomarcals SA  147.208,94 

Edicions Valls Comunicació, SL  4.850,00 

Edicions Valls Comunicació, SL  5.025,00 

Editora Cassanenca  3.780,00 

Editorial Gavarres, SL  1.098,00 

Editorial Gavarres, SL  1.968,60 

Editorial Gavarres, SL  2.050,80 

Editorial Gavarres, SL  2.154,00 

Editorial l’Empordà, SL Societat Unipersonal  31.056,00 

El Cargol Publicacions, SL  4.303,20 

El Ciervo, SA  6.408,00 

El Martinet. Associació d’Informació i Divulgació Cultural S  3.465,00 

El Periodico de Catalunya,SL  36.739,92 

El Salí Associació Cultural  3.465,00 

El Tot Mataró SlL  15.050,00 

El Vallenc, SL  11.170,21 

El Vallenc, SL  11.490,32 

Etv-Llobregat TV, SL  7.226,87 

Federació Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya  2.920,00 

Federació d’Ateneus de Catalunya  1.793,33 

Federacio de Cooperatives Agraries de Catalunya  5.775,00 

Federacio d’Entitats Excursionistes de Catalunya  6.380,00 

Federació Unió de Colles Sardanistes de Catalunya  2.920,00 

Fomento del Trabajo Nacional  2.190,00 

Fòrum XXI Associació Cultural  3.465,00 

Fundació Ars, Fundació Privada  3.650,00 

Fundació Catalunya Cristiana  49.036,08 

Fundació Orfeó Català - Palau de la Música Catalana  4.380,00 

Fundació Pere Tarrés  3.093,33 

Fundació Roca i Galès  8.030,00 

Gestió Publicitat Segre, SLU  4.250,00 

Grup Enderrock Edicions SL  13.178,27 

Grup Enderrock Edicions SL  26.031,64 

Hermes Comunicacions, SA  30.792,89 

Imatge-9, SL  1.260,00 

Infomkit Lps, SL  11.318,56 

Informació de Comarques SL  10.502,90 

Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya  2.920,00 

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL  4.640,76 
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2017

Beneficiari Import atorgat en euros

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL  7.921,20 

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL  8.019,30 

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL  15.666,90 

L’Enllaç dels Anoiencs, SL  12.357,07 

La Cabana Grup de Premsa de la Fatarella  1.260,00 

La Fura Continguts, SCCL  18.401,00 

La Vanguardia Ediciones, SLU  28.503,35 

Larella, Iniciatives Socioculturals al Lluçanès  4.200,00 

L’Avenç SL  18.103,59 

L’Esclat Associació Cultural de Golmés  1.260,00 

Limicola, SL  14.861,28 

Línia Publicacions SL  4.808,60 

Línia Publicacions SL  4.850,63 

Línia Publicacions SL  4.927,26 

Línia Publicacions SL  4.964,49 

Línia Publicacions SL  4.996,12 

Línia Publicacions SL  5.008,47 

Línia Publicacions SL  5.087,40 

Línia Publicacions SL  5.133,75 

Línia Publicacions SL  5.296,00 

Línia Publicacions SL  5.501,00 

Línia Publicacions SL  6.001,84 

Línia Publicacions SL  6.014,85 

Línia Publicacions SL  6.351,91 

Línia Publicacions SL  6.683,60 

Línia Publicacions SL  6.723,68 

Línia Publicacions SL  7.135,85 

Línia Publicacions SL  11.445,50 

Línia Publicacions SL  11.521,01 

Maig 2011, SLL  119.793,30 

Media Pro Dynamic SL  4.425,00 

Mediabaix SCP  5.269,72 

Minoria Absoluta SL  1.276,67 

Món Rural SLU  7.806,00 

Movimiento de los Focolares  4.380,00 

Notícies de les Comarques de Tarragona SLU  17.102,64 

Noves Edicions Alt Empordaneses SL  19.956,72 

Opcions de Consum Responsable, SCCL  1.460,00 

Premsa de Sitges SL  18.742,96 

Premsa d’Osona, SA  44.944,40 

Premsa d’Osona, SA  71.572,14 

Publi Daser SL  3.632,71 

Publi Daser SL  3.632,71 

Publicacions Anoia SL  20.238,46 

Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SA  5.494,00 

Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SA  21.501,12 

Publicacions Penedès, SA  24.334,72 

Ràdio Marina, SA  5.682,24 

Ràdio Marina, SA  5.682,51 

Sapiens SCCL  3.628,50 
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2017

Beneficiari Import atorgat en euros

Sapiens SCCL  3.843,00 

Sapiens SCCL  21.831,21 

Sapiens SCCL  28.211,48 

Sapiens SCCL  28.508,84 

Sapiens SCCL  31.492,52 

Serviexit SL  7.159,60 

Setmanari l’Ebre SL  13.258,50 

Associació Revista d’Igualada  945,00 

Associació d’Amics de la Plana d’Urgell  7.245,00 

Taelus, SL  9.540,90 

Tamediaxa, SA  60.866,09 

Televisió Sant Cugat, SL  5.832,50 

Time Out Spain Media SL  37.483,35 

Time Out Spain Media SL  51.787,33 

Torelló Associació Cultural  7.150,00 

Totmedia Comunicacio, SL  2.315,00 

Totmedia Comunicacio, SL  14.213,06 

Unió Excursionista de Catalunya  4.380,00 

2018

Beneficiari Import atorgat en euros

Agrupació Cultural la Femosa  2.224,66 

Àmbit de Recerques del Berguedà  1.534,25 

Ass. Cultural Xercavins de Verdú  1.534,25 

Assoc. Cultural Col·Lectiu de Redactors d’Agramunt  4.602,75 

Associació Amics de Balenyà  1.534,25 

Associació Butlletí Informatiu i Cultural l’Escalenc  2.301,38 

Associació Caramella  1.400,00 

Associació Ceramistes de Catalunya  1.400,00 

Associació Comissió de Festes de Salt  1.917,81 

Associació Cultural Alorenil  2.301,38 

Associació Cultural Amics de l’Om  3.601,88 

Associació Cultural de Pontveu  2.301,38 

Associació Cultural del Matarranya  767,13 

Associació Cultural Delta del Llobregat  4.219,19 

Associació Cultural El Breny  3.452,06 

Associació Cultural El Pou de la Gallina  4.219,19 

Associació Cultural El Pou d’En Bonet  3.835,63 

Associació Cultural El Replà  1.534,25 

Associació Cultural Fonoll  2.301,38 

Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions  2.066,44 

Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions  4.592,05 

Associació Cultural i Veïnal lo Rafal d’Alcanar  767,13 

Associació Cultural La Palanca  4.219,19 

Associació Cultural l’Independent de Gràcia  12.550,37 

Associació Cultural Lo Pedrís  1.534,25 

Associació Cultural Modilianum  3.068,50 

Associació Cultural Revista Cambrils  7.000,02 

Associació Cultural Revista la Segarra  4.219,19 

Associació Cultural Terrall  1.150,69 
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2018

Beneficiari Import atorgat en euros

Associació Cultural Valors  6.381,42 

Associació Culturals Tots Som de Casa  1.534,25 

Associació d’Alumnes i Exalumnes de l’Escola del Treball  4.219,19 

Associació de Mestres Rosa Sensat  3.500,01 

Associació de Mestres Rosa Sensat  4.200,01 

Associació de Mitjans de Comunicació Local  2.373,29 

Associació del Patrimoni Artístic i Cultural de Torà  2.301,38 

Associació Grup d’Informadors Sardanistes de Catalunya  4.813,19 

Associació Grup Editor Farners  3.835,63 

Associació L’Era  4.698,64 

Associació Llengua Nacional  2.800,01 

Associació Món Medieval  2.100,01 

Associació Ràdio Ripollet  11.025,66 

Associació Recvll de Blanes  3.452,06 

Associació Segarra Actualitat  4.602,75 

Associació Zirkòlika  3.923,73 

Associacuió Cultural Revista Alella  2.301,38 

Associacuió Cultural Revista Alella  2.301,38 

Ateneu de Sant Just Desvern  4.219,19 

Associació Cultural Montònec de Font-Rubí  2.301,38 

Bàcula Editors SL  6.168,75 

Bayard Revistas SA  13.532,25 

Bífidus Produccions, SL  8.265,47 

Bisbat de Vic  4.602,75 

Bisbat d’Urgell  3.835,63 

Bonart Cultural, SL  6.873,00 

Bonet i Grau Publicitat, SL  13.668,81 

Assóciació Cultural Pi dèl Brói  1.534,25 

Capgròs Comunicació, SL  19.340,00 

Casal de l’Espluga  3.835,63 

Casal de Vila-Rodona  1.534,25 

Casguamedia SL  8.378,80 

Casguamedia SL  8.461,50 

Centre Cultural ce Colldejou  1.534,25 

Centre d’estudis Riudomencs Arnau de Palomar  1.534,25 

Centre Excursionista de Catalunya  3.500,01 

Centre Parroquial de Monistrol de Calders  2.301,38 

Cercle Literari Sallentí  1.534,25 

Cinquanta-Set, SL  6.827,84 

Col·lectiu El Brogit  3.835,63 

Col·legi de Periodistes de Catalunya  2.435,62 

Comunicacions del Ripollès SL  15.645,00 

Contrapunt, SCCL  15.660,21 

Contrapunt, SCCL  15.808,23 

Convento de Santa Teresa de l’Infant Jesús  4.200,01 

Diari de Girona, SA  45.216,45 

Diari Segre, SLU  47.263,49 

Doble Columna, SL  5.999,62 

Dossier Publicitat i Marketing SL  4.025,00 

Edició de Premsa Periòdica Ara, SL  33.705,60 
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2018

Beneficiari Import atorgat en euros

Edicions Cavall Fort, SL  27.558,78 

Edicions Cavall Fort, SL  51.537,66 

Edicions del País Valencià, SA  93.173,34 

Edicions de Bassegoda, SLU  29.545,33 

Edicions del Portal de Centelles SL  4.800,00 

Edicions Intercomarcals SA  45.442,76 

Edicions Valls Comunicació, SL  6.579,17 

Editora Cassanenca  4.602,75 

Editorial Gavarres, SL  2.489,06 

Editorial Gavarres, SL  2.495,21 

Editorial Gavarres, SL  2.496,56 

Editorial Gavarres, SL  2.496,56 

Editorial l’Empordà, SL Societat Unipersonal  24.784,08 

El Cargol Publicacions, SL  5.136,45 

El Ciervo, SA  5.340,00 

El Martinet. Associació d’Informació i Divulgació Cultural S  4.219,19 

El Periodico de Catalunya,SL  86.388,58 

El Salí Associació Cultural  4.219,19 

El Tot Mataró SL  19.451,26 

El Vallenc, SL  11.868,03 

El Vallenc, SL  12.233,38 

Etv-Llobregat TV, SL  6.776,17 

Federació Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya  2.800,01 

Federació d’Ateneus de Catalunya  1.400,00 

Federacio de Cooperatives Agraries de Catalunya  4.425,24 

Federacio d’Entitats Excursionistes de Catalunya  6.597,28 

Federació Unió de Colles Sardanistes de Catalunya  2.800,01 

Fomento del Trabajo Nacional  2.800,01 

Fòrum XXI Associació Cultural  4.219,19 

Fundació Catalunya Cristiana  51.724,77 

Fundació Orfeó Català - Palau de la Música Catalana  4.293,69 

Fundació Pere Tarrés  5.109,78 

Fundació Roca i Galès  7.871,76 

Gent i Terra  2.220,00 

Grup Enderrock Edicions SL  16.109,55 

Grup Enderrock Edicions SL  27.598,00 

Hermes Comunicacions, SA 428.489,64 

Infomkit Lps, SL  9.565,00 

Informació de Comarques SL  13.729,24 

Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya  2.100,01 

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL  4.146,66 

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL  4.640,43 

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL  6.346,20 

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL  7.981,50 

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL  14.118,30 

L’Enllaç dels Anoiencs, SL  15.104,46 

La Cabana Grup de Premsa de la Fatarella  1.534,25 

La Directa, SCCL  16.672,99 

La Fura Continguts, SCCL  23.151,84 

La Vanguardia Ediciones, SLU  82.578,36 
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2018

Beneficiari Import atorgat en euros

Larella, Iniciatives Socioculturals al Lluçanès  3.859,60 

L’Avenç SL  20.376,55 

Lerinform Lleida, SLU  3.225,00 

L’Esclat Associació Cultural de Golmés  1.534,25 

Limicola, SL  17.678,08 

Maig 2011, SLL  24.179,62 

Malarrassa SCCL  5.028,22 

Media Pro Dynamic SL  4.474,50 

Mediabaix SCP  6.095,36 

Minoria Absoluta SL  6.140,00 

Món Rural SLU  7.356,00 

Movimiento de los Focolares  2.729,29 

Notícies de les Comarques de Tarragona SLU  21.446,32 

Noves Edicions Alt Empordaneses SL  19.010,16 

Opcions de Consum Responsable, SCCL  3.048,13 

Premsa de Sitges SL  19.249,20 

Premsa d’Osona, SA  48.032,80 

Premsa d’Osona, SA  74.869,12 

Publicacions Anoia SL  21.356,40 

Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SA  6.011,00 

Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SA  20.875,69 

Publicacions Penedès, SA  25.384,90 

Ràdio Marina, SA  6.439,34 

Ràdio Marina, SA  6.689,34 

Sapiens SCCL  3.773,70 

Sapiens SCCL  7.140,00 

Sapiens SCCL  28.063,00 

Sapiens SCCL  28.540,12 

Sapiens SCCL  33.223,12 

Serviexit SL  10.328,03 

Setmanari l’Ebre SL  12.982,38 

Setsetset Associació Cultural  2.301,38 

Associació Revista d’Igualada  1.150,69 

Associació d’Amics de la Plana d’Urgell  9.205,51 

Taelus, SL  10.688,46 

Tamediaxa, SA  6.474,56 

Tamediaxa, SA  65.654,04 

Televisió Sant Cugat, SL  8.500,63 

Time Out Spain Media SL  25.493,62 

Torelló Associació Cultural  7.299,68 

Totmedia Comunicacio, SL  3.900,00 

Totmedia Comunicacio, SL  19.562,75 

Triangulo Marketing Services and Consulting Services SL  7.056,68 

Unió Excursionista de Catalunya  4.200,01 

2019

Beneficiari Import atorgat en euros

Agrupació Cultural la Femosa 2.400,00

Àmbit de Recerques del Berguedà 2.400,00

Ass. Cultural Xercavins de Verdú 1.600,00
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2019

Beneficiari Import atorgat en euros

Assoc. Cultural Col·Lectiu de Redactors d’Agramunt 4.800,00

Associació Amics de Balenyà 1.600,00

Associació Butlletí Informatiu i Cultural l’Escalenc 2.400,00

Associació Caramella 730,00

Associació Ceramistes de Catalunya 1.460,00

Associació Comissió de Festes de Salt 2.400,00

Associació Cultural Alorenil 2.400,00

Associació Cultural Amics de l’Om 4.537,50

Associació Cultural de Pontveu 2.400,00

Associació Cultural Delta del Llobregat 4.400,00

Associació Cultural El Breny 3.600,00

Associació Cultural El Cérvol 2.000,00

Associació Cultural El Pou de la Gallina 4.400,00

Associació Cultural El Pou d’En Bonet 4.800,00

Associació Cultural El Replà 1.600,00

Associació Cultural Fonoll 2.000,00

Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions 3.920,32

Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions 5.320,31

Associació Cultural i Veïnal Lo Rafal d’Alcanar 800,00

Associació Cultural La Fraternal Espollenca 800,00

Associació Cultural La Palanca 4.400,00

Associació Cultural l’Independent de Badalona 1.850,00

Associació Cultural l’Independent de Gràcia 12.696,70

Associació Cultural Lo Pedrís 1.600,00

Associació Cultural Modilianum 3.200,00

Associació Cultural Revista Cambrils 7.300,00

Associació Cultural Revista la Segarra 4.800,00

Associació Cultural Terrall 1.200,00

Associació Cultural Valors 7.024,87

Associació Cultural Veu de Sóller 5.700,00

Associació Culturals Tots Som de Casa 1.600,00

Associació de Mestres Rosa Sensat 3.650,00

Associació de Mestres Rosa Sensat 4.380,00

Associació de Mitjans de Comunicació Local 5.666,33

Associació del Patrimoni Artístic i Cultural de Torà 2.400,00

Associació Grup d’Informadors Sardanistes de Catalunya 4.683,39

Associació Grup Editor Farners 4.000,00

Associació l’Era 4.170,00

Associació Llengua Nacional 2.190,00

Associació Món Medieval 2.920,00

Associació Ràdio Ripollet 11.068,20

Associació Recvll de Blanes 3.600,00

Associació Segarra Actualitat 4.400,00

Associacuió Cultural Revista Alella 2.400,00

Associacuió Cultural Revista Alella 3.100,00

Ateneu de Sant Just Desvern 4.400,00

Associació Cultural Montònec de Font-Rubí 2.400,00

Bàcula Editors SL 6.162,41
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2019

Beneficiari Import atorgat en euros

Bayard Revistas SA 13.882,39

Bífidus Produccions, SL 8.084,26

Bisbat de Vic 4.800,00

Bisbat d’Urgell 4.000,00

Bonart Cultural, SL 6.852,02

Assóciació Cultural Pi dèl Brói 1.200,00

Capgròs Comunicació, SL 20.066,97

Casal de l’Espluga 4.000,00

Casal de Vila-Rodona 1.600,00

Casguamedia SL 8.409,02

Casguamedia SL 8.914,89

Centre Cultural de Colldejou 1.600,00

Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar 1.600,00

Centre Excursionista de Catalunya 2.920,00

Centre Parroquial de Monistrol de Calders 2.400,00

Cercle Literari Sallentí 1.600,00

Cinquanta-Set, SL 6.621,19

Col·lectiu El Brogit 4.800,00

Col·legi de Periodistes de Catalunya 2.540,00

Comunicacions del Ripollès SL 12.841,30

Comunicacions dels Ports, SA 9.776,57

Contrapunt, SCCL 12.362,35

Contrapunt, SCCL 12.752,05

Convento de Santa Teresa de l’Infant Jesús 4.380,00

Diari de Girona, SA 137.160,71

Diari Segre, SLU 25.876,51

Diari Segre, SLU 140.589,32

Doble Columna, SL 5.915,56

Dossier Publicitat i Marketing SL 7.446,18

Edició de Premsa Periòdica Ara, SL 340.218,15

Edicions Abril 2019, SLL 122.103,78

Edicions Cavall Fort, SL 28.105,84

Edicions Cavall Fort, SL 49.706,22

Edicions del Núvol SLU 787,42

Edicions del País Valencià, SA 92.747,76

Edicions El Bassegoda, SLU 28.734,73

Edicions El Portal de Centelles SL 4.695,17

Edicions Intercomarcals SA 138.447,97

Edicions Periòdiques Ara Balears SL 42.904,55

Editora Cassanenca 4.400,00

Editorial Gavarres, SL 2.434,70

Editorial Gavarres, SL 2.439,10

Editorial Gavarres, SL 2.442,04

Editorial Gavarres, SL 3.536,60

Editorial L’Empordà, SL Societat Unipersonal 24.913,13

El Cargol Publicacions, SL 4.794,55

El Ciervo, SA 5.223,38

El Martinet. Associació d’Informació i Divulgació Cultural S 4.400,00
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2019

Beneficiari Import atorgat en euros

El Periodic d’Andorra, Andorrana de Publicacions 45.261,27

El Periodico de Catalunya,SL 310.531,30

El Salí Associació Cultural 4.400,00

El Tot Mataró SL 19.346,80

El Vallenc, SL 9.974,50

El Vallenc, SL 12.447,45

Etv-Llobregat TV, SL 9.562,86

Federació d’Ateneus de Catalunya 1.876,67

Federacio de Cooperatives Agraries de Catalunya 5.700,00

Federacio d’Entitats Excursionistes de Catalunya 8.275,00

Federació Unió de Colles Sardanistes de Catalunya 2.920,00

Fòrum XXI Associació Cultural 3.600,00

Fundació Catalunya Cristiana 51.316,56

Fundació Orfeó Català - Palau de la Música Catalana 4.380,00

Fundació Pere Tarrés 5.212,50

Fundació Roca i Galès 7.300,00

Gent i Terra 2.130,43

Grup Enderrock Edicions SL 14.651,88

Grup Enderrock Edicions SL 27.176,92

Hermes Comunicacions, SA 417.539,64

Infomkit Lps, SL 1.711,99

Infomkit Lps, SL 8.621,06

Inforaiguer Societat Cooperativa 12.373,30

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL 4.543,90

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL 6.051,23

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL 7.733,33

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL 7.782,54

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL 15.295,84

L’Enllaç dels Anoiencs, SL 15.315,71

La Cabana Grup de Premsa de la Fatarella 1.600,00

La Directa, SCCL 16.863,40

La Fura Continguts, SCCL 18.983,76

La Vanguardia Ediciones, SLU 611.556,91

La Veu del Poble Sa 24.522,77

Larella, Iniciatives Socioculturals al Lluçanès 4.025,00

L’Avenç SL 18.668,89

Lerinform Lleida, SLU 5.086,44

L’Esclat Associació Cultural de Golmés 1.600,00

Limicola, SL 17.903,36

Maig 2011, SLL 35.529,86

Malarrassa SCCL 8.719,58

Media Pro Dynamic SL 5.529,05

Mediabaix SCP 6.015,06

Minoria Absoluta SL 4.945,83

Món Rural SLU 6.869,30

Movimiento de los Focolares 4.524,17

Notícies de les Comarques de Tarragona SLU 20.977,95

Novapress Edicions SL 25.569,78

Fascicle segon
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2019

Beneficiari Import atorgat en euros

Noves Edicions Alt Empordaneses SL 19.176,02

Premsa de Sitges SL 19.005,82

Premsa d’Osona, SA 46.336,71

Premsa d’Osona, SA 71.193,07

Premsa Local el Jardí SCCL 900,00

Publi Daser SL 3.893,03

Publi Daser SL 3.893,03

Publicacions Anoia SL 20.303,76

Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SA 8.208,97

Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SA 20.289,99

Publicacions Penedès, SA 24.696,65

Ràdio Marina, SA 6.228,92

Ràdio Marina, SA 6.228,92

Sapiens SCCL 3.667,06

Sapiens SCCL 3.795,96

Sapiens SCCL 4.622,72

Sapiens SCCL 7.995,29

Sapiens SCCL 19.621,80

Sapiens SCCL 27.126,51

Sapiens SCCL 27.523,92

Sapiens SCCL 31.904,40

Setmanari l’Ebre SL 11.179,40

Setmanaris i Revistes SL 22.095,84

Associació Revista d’Igualada 1.200,00

Associació d’Amics de la Plana d’Urgell 8.000,00

Taelus, SL 8.351,51

Tamediaxa, SA 7.711,12

Tamediaxa, SA 64.068,18

Televisió Sant Cugat, SL 7.474,37

Time Out Spain Media SL 86.794,69

Torelló Associació Cultural 7.150,00

Totmedia Comunicacio, SL 2.073,70

Totmedia Comunicacio, SL 18.306,48

Triangulo Marketing Services and Consulting Services SL 8.072,46

Unió Excursionista de Catalunya 4.380,00

2020

Beneficiari Import atorgat en euros

Agrupació Cultural la Femosa  2.400,00 

Àmbit de Recerques del Berguedà  1.600,00 

Ass. Cultural Xercavins de Verdú 1.600,00 

Assoc. Cultural Col·Lectiu de Redactors d’Agramunt  4.800,00 

Associació Amics de Balenyà  1.600,00 

Associació Butlletí Informatiu i Cultural l’Escalenc  2.400,00 

Associació Caramella  730,00 

Associació Ceramistes de Catalunya  1.460,00 

Associació Cultural Alorenil  2.400,00 

Associació Cultural Amics de l’Om  4.937,50 
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2020

Beneficiari Import atorgat en euros

Associació Cultural de Pontveu  2.400,00 

Associació Cultural Delta del Llobregat  4.400,00 

Associació Cultural El Cérvol  2.400,00 

Associació Cultural El Pou de la Gallina  4.400,00 

Associació Cultural El Pou d’En Bonet  4.800,00 

Associació Cultural El Replà  1.600,00 

Associació Cultural Els Porxos  1.600,00 

Associació Cultural Fonoll  2.400,00 

Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions  525,00 

Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions  3.990,63 

Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions  5.390,63 

Associació Cultural i Veïnal Lo Rafal d’Alcanar  800,00 

Associació Cultural La Fraternal Espollenca  800,00 

Associació Cultural La Palanca  4.400,00 

Associació Cultural L’Independent de Gràcia  12.948,34 

Associació Cultural Lo Pedrís  1.600,00 

Associació Cultural Modilianum  2.800,00 

Associació Cultural Revista Cambrils  7.300,00 

Associació Cultural Revista la Segarra  4.800,00 

Associació Cultural Terrall  1.200,00 

Associació Cultural Valors  8.489,99 

Associació Cultural Veu de Sóller  4.800,00 

Associació Culturals Tots Som de Casa 1.600,00 

Associació de Mestres Rosa Sensat  4.365,94 

Associació de Mestres Rosa Sensat  4.380,00 

Associació de Mitjans de Comunicació Local  5.653,46 

Associació del Patrimoni Artístic i Cultural de Torà  2.400,00 

Associació Grup d’Informadors Sardanistes de Catalunya  5.110,00 

Associació Grup Editor Farners  4.000,00 

Associació l’Era  3.440,00 

Associació Llengua Nacional  3.650,00 

Associació Món Medieval  2.920,00 

Associació Ràdio Ripollet  10.976,40 

Associació Segarra Actualitat  4.800,00 

Associació Zirkòlika  5.108,33 

Associacuió Cultural Revista Alella  3.100,00 

Associacuió Cultural Revista Alella  3.450,00 

Ateneu de Sant Just Desvern  4.400,00

Associació Cultural Montònec de Font-Rubí  2.400,00 

Bàcula Editors SL  5.952,52 

Bayard Revistas SA  10.446,35 

Bífidus Produccions, SL  7.809,17 

Bisbat de Vic  4.800,00 

Bisbat d’Urgell  4.000,00 

Bonet i Grau Publicitat, SL  12.295,14 

Assóciació Cultural Pi dèl Brói  2.000,00 

Capgròs Comunicació, SL  20.073,21 

Casal de l’Espluga  4.400,00 
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2020

Beneficiari Import atorgat en euros

Casal de Vila-Rodona  1.600,00 

Casguamedia SL  10.316,67 

Casguamedia SL  10.827,47 

Centre Cultural de Colldejou  2.000,00 

Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar  1.600,00 

Centre Excursionista de Catalunya  2.920,00 

Centre Parroquial de Monistrol de Calders  2.054,52 

Cercle Literari Sallentí  1.600,00 

Cinquanta-Set, SL  6.294,75 

Col·lectiu El Brogit  4.400,00 

Col·legi de Periodistes de Catalunya  2.840,00 

Comunicacions del Ripollès SL  15.953,38 

Comunicacions dels Ports, SA  17.830,80 

Convento de Santa Teresa de l’Infant Jesús  4.380,00 

Cosmo Aplicaciones SL  11.385,37 

Cultura21 SCCL  5.752,52 

Diari de Girona, SA  136.884,11 

Diari Segre, SLU  25.781,66 

Diari Segre, SLU  141.067,99 

Diomira de Barcelona  1.094,58 

Doble Columna, SL  5.714,08 

Dossier Publicitat i Marketing SL  7.192,55 

Edició de Premsa Periòdica Ara, SL  320.397,87 

Ediciones Jemma, SL  18.741,84 

Edicions Abril 2019, SLL  123.287,84 

Edicions Cavall Fort, SL  27.466,01 

Edicions Cavall Fort, SL  48.456,15 

Edicions de Proximitat SL  2.970,19 

Edicions de Proximitat SL  2.976,97 

Edicions de Proximitat SL  2.994,57 

Edicions de Proximitat SL  4.008,85 

Edicions de Proximitat SL  4.212,44 

Edicions de Proximitat SL  6.120,23 

Edicions de Proximitat SL  6.275,52 

Edicions del País Valencià, SA  89.851,90 

Edicions El Bassegoda, SLU  27.001,58 

Edicions Intercomarcals SA  138.166,50 

Edicions Periòdiques Ara Balears SL  23.277,17 

Edicions Valls Comunicació, SL  6.076,53 

Editora Cassanenca  4.800,00 

Editorial Gavarres, SL  2.378,17 

Editorial Gavarres, SL  2.378,17 

Editorial Gavarres, SL  2.381,01 

Editorial Gavarres, SL  2.429,19 

Editorial L’Empordà, Sl Societat Unipersonal  24.863,04 

El Cargol Publicacions, SL  5.370,96 

El Cargol Publicacions, SL  15.291,86 

El Martinet. Associació d’informació i Divulgació Cultural S  4.400,00 
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2020

Beneficiari Import atorgat en euros

El Periodic d’Andorra, Andorrana de Publicacions  60.961,67 

El Periodico de Catalunya,SL  87.618,74 

El Salí Associació Cultural  4.400,00 

El Vallenc, SL  11.669,93 

El Vallenc, SL  13.779,18 

Etv-Llobregat TV, SL  7.917,30 

Federació Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya  2.920,00 

Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona  3.175,00 

Federació d’Ateneus de Catalunya  1.960,00 

Federacio de Cooperatives Agraries de Catalunya  5.976,49 

Federacio d’Entitats Excursionistes de Catalunya  9.005,00 

Federació Unió de Colles Sardanistes de Catalunya  2.920,00 

Fòrum XXI Associació Cultural  3.600,00 

Fundació Catalunya Cristiana  48.835,00 

Fundació Catalunya Religió  4.386,58 

Fundació Orfeó Català - Palau de la Música Catalana  2.920,00 

Fundació Pere Tarrés  5.493,75 

Fundació Roca i Galès  8.030,00 

Gent i Terra  2.060,70 

Grup Enderrock Edicions SL  12.031,93 

Grup Enderrock Edicions SL  27.661,62 

Hermes Comunicacions, SA  397.079,31 

Infomkit Lps, SL  4.985,63 

Infomkit Lps, SL  6.497,77 

Inforaiguer S. COOP.  13.916,32 

Informació de Comarques SL  11.105,55 

Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya  3.650,00 

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL  4.389,39 

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL  5.844,32 

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL  7.321,71 

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL  7.435,26 

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL  7.497,62 

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL  14.734,75 

L’Enllaç dels Anoiencs, SL  14.526,55 

La Cabana Grup de Premsa de la Fatarella  1.600,00 

La Fura Continguts, SCCL  19.400,10 

La Vanguardia Ediciones, SLU  574.882,85 

La Veu del Poble Sa  27.873,85 

Larella, Iniciatives Socioculturals al Lluçanès  3.325,00 

L’Avenç SL  17.999,84 

Lerinform Lleida, SLU  4.421,04 

L’Esclat Associació Cultural de Golmés  1.600,00 

Limicola, SL  19.065,13 

Magazine Publicaciones Media SL  22.648,62 

Maig 2011, SLL  45.075,33 

Malarrassa SCCL  8.739,61 

Media Pro Dynamic SL  5.024,20 

Mediabaix SCP  5.798,83 
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2020

Beneficiari Import atorgat en euros

Minoria Absoluta SL  4.004,29 

Món Rural SLU  6.930,59 

Movimiento de los Focolares  5.992,92 

Notícies de les Comarques de Tarragona SLU  20.570,42 

Novapress Edicions SL  36.610,81 

Noves Edicions Alt Empordaneses S  18.710,25 

Opcions de Consum Responsable, SCCL  2.866,25 

Pauta Media, SL  6.406,04 

Politica & Prosa, SL  11.474,49 

Premsa de Sitges SL  18.291,34 

Premsa d’Osona, SA  44.562,01 

Premsa d’Osona, SA  67.847,74 

Premsa Local el Jardí SCCL  2.475,00 

Pretext Serveis de Publicitat SLU  2.551,08 

Publi Daser SL  3.960,16 

Publi Daser SL  3.960,16 

Publicacions Anoia SL  19.303,96 

Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SA  8.405,57 

Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SA  19.431,66 

Publicacions Penedès, SA  23.387,20 

Sapiens SCCL  4.492,73 

Sapiens SCCL  7.437,95 

Sapiens SCCL  15.220,78 

Sapiens SCCL  15.548,24 

Sapiens SCCL  20.155,79 

Sapiens SCCL  26.215,26 

Sapiens SCCL  26.266,85 

Sapiens SCCL  30.469,24 

Setmanari l’Ebre SL  14.462,96 

Setmanaris i Revistes SL  21.963,48 

T Associació d’Amics de la Plana d’Urgell  9.600,00 

Taelus, SL  8.587,33 

Tamediaxa, SA  7.926,57 

Tamediaxa, SA  66.779,27 

Televisió Sant Cugat, SL  7.375,69 

Time Out Spain Media SL  81.859,09 

Torelló Associació Cultural  7.062,50 

Totmedia Comunicacio, SL  3.117,75 

Totmedia Comunicacio, SL  16.876,39 

Triangulo Marketing Services and Consulting Services SL  9.406,59 

Unió Excursionista dDe Catalunya  4.380,00 

Valles Publicitat SL  14.252,93 

Barcelona, 12 de juliol de 2021
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions 
atorgades a mitjans informatius digitals en català o aranès de 
titularitat privada durant el període 2017-2021
314-00232/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12989 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00232/13 us in-
formo del següent:

A continuació es detalla la relació de subvencions estructurals per a l’edició de 
mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o en aranès concedides 
els anys 2017, 2018, 2019 i 2020.

Pel que fa a l’any 2021, no s’ha concedit cap subvenció atès que encara no ha fi-
nalitzat el termini de presentació de sol·licituds.

2017

Beneficiari Import atorgat en euros

7Accents 2014, SL  5.486,62 

Agència de Notícies i Informació, SA  10.053,49 

Agència de Notícies i Informació, SA  10.732,26 

Associació Catclàssics  1.164,74 

Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions  7.187,50 

Associació Cultural l’Independent de Gràcia  2.500,00 

Associació Cultural Nou País  1.500,00 

Associació Cultural Nou País  1.500,00 

Associació Cultural Nou País  3.375,00 

Associació Cultural Revista Cambrils  8.445,30 

Associació Cultural Valors  1.500,00 

Associació Cultural Veu de Sóller  2.964,40 

Associació Ràdio Ripollet  2.500,00 

Associacion Entara Difusion d’Occitània en Catalonha (ADÔC)  2.500,00 

Balaguer Audiovisuals SL  6.893,18 

Bífidus Produccions, SL  9.239,56 

Bonet i Grau Publicitat, SL  5.627,83 

Capgròs Comunicació, SL  9.548,67 

Catmedia Global, SL  22.673,73 

Catorze Edicions, SL  37.571,03 

Caxier Edicions, SL  6.782,60 

Cinquanta-Set, SL  6.580,32 

Col·legi de Periodistes de Catalunya  1.500,00 

Contrapunt, SCCL  7.654,49 

Contrapunt, SCCL  8.139,37 

Contrapunt, SCCL  9.462,71 

Crític, SCCL  3.980,25 

Diari de Girona, SA  61.210,93 

Diari Segre, SLU  19.547,61 

Ebre Digital, SL  13.463,02 

Edició de Premsa Periòdica Ara, SL  184.406,39 

Edicio Disseny i Realització Interactiva SL  26.225,69 

Ediciones El Pais, SL  31.545,07 
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2017

Beneficiari Import atorgat en euros

Ediciones Jemma, SL  4.117,14 

Edicions del Núvol SLU  7.261,93 

Edicions del País Valencià, SA  1.444,81 

Edicions Free SL  11.436,39 

Edicions Intercomarcals SA  52.028,40 

Edicions la Veu Del País Valencià, SCOOPV  30.791,00 

Edicions Periòdiques Ara Balears SL  25.244,20 

Edicions Valls Comunicació, SL  5.859,51 

Edicions Valls Comunicació, SL  8.107,01 

Editora Singular Digital 2gr, SL  64.799,72 

Editorial l’Empordà, SL Societat Unipersonal  19.461,11 

El Periodico de Catalunya, SL  65.922,94 

El Tot Mataró SL  3.140,81 

El Tot Mataró SL  6.857,66 

El Vallenc, SL  6.882,92 

El Vallenc, SL  15.892,94 

Espectacle i Publicitat, SL  17.981,13 

Etselquemenges  6.155,09 

Europa Press de Catalunya, SA  29.041,43 

Federacio d’Entitats Excursionistes de Catalunya  2.750,00 

Fem Produccions SL  36.587,49 

Fundació Missatge Humà I Cristià (Ràdio Estel)  3.500,00 

Fundació Periodisme Plural  1.890,36 

Fundació Periodisme Plural  4.878,20 

Fundació Periodisme Plural  6.697,40 

Garraf News Media SL  13.322,77 

Grup Enderrock Edicions SL  7.184,17 

Grup les Notícies de Catalunya, SLU  65.277,05 

Hermes Comunicacions, SA  102.416,08 

Holder Solutions, SL  13.076,42 

Iglésies Associats, SL  4.334,44 

Itram Comunicació, SL  11.076,90 

La Meva Tele SL  4.462,18 

Mas Mut Produccions, SL  16.629,65 

Mollerussa Audiovisuals SL  7.537,15 

Món Terrassa SL  6.260,85 

Ona Bages SCCL Sense Ànim de Lucre  9.061,84 

Orna Comunicación, SL  11.473,11 

Partal Maresma i Associats SL  24.404,49 

Plandora, SCP  3.133,78 

Portal Rubí, SCP  9.379,53 

Premsa d’Osona, SA  27.780,17 

Producció ae Comunicacions Mediàtiques, SL  11.521,69 

Publicacions Anoia SL  10.415,55 

Publicacions Penedès, SA  10.715,69 

Radiocat XXI, SL  74.360,64 

Reus Comunicació Digital, CB  6.701,46 

Sant Feliu de Llobregat Viu, SCCL  2.500,00 

Sapiens SCCL  12.254,43 

Sapiens SCCL  13.209,38 
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2017

Beneficiari Import atorgat en euros

Sapiens SCCL  15.063,40 

Serveis de Comunicació Global Aquitània SL  182.209,07 

Surtdecasa SCCL  9.541,93 

Tamediaxa, SA  17.504,23 

Tarraco Comunicació Digital, SL  3.231,53 

Tàrrega Audiovisuals SL  2.654,72 

Time Out Spain Media SL  49.777,37 

Tirabol Produccions SL  26.885,75 

Totmedia Comunicacio, SL  602,01 

Totmedia Comunicacio, SL  27.184,49 

Totmedia Comunicacio, SL  29.306,24 

Viu Comunicació SCP  3.273,23 

2018

Beneficiari Import atorgat en euros

Agència de Notícies i Informació, SA  16.477,68 

Agència de Notícies i Informació, SA  16.827,26 

Associació Catclàssics  133,21 

Associació Cultural Ad Hoc  1.407,25 

Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions  7.109,55 

Associació Cultural l’Independent de Gràcia  2.259,78 

Associació Cultural Nou País  3.049,04 

Associació Cultural Nou País  6.098,09 

Associació Cultural Revista Cambrils  8.798,73 

Associació Cultural Valors  1.407,25 

Associació Cultural Veu de Sóller  5.859,26 

Associació Ràdio Ripollet  5.629,00 

Associacuió Cultural Revista Alella  2.814,50 

Associacuió Cultural Revista Alella  2.814,50 

Balaguer Audiovisuals SL  6.236,92 

Bífidus Produccions, SL  9.736,83 

Bonet i Grau Publicitat, SL  6.010,27 

Capgròs Comunicació, SL  9.789,55 

Catorze Edicions, SL  26.554,28 

Caxier Edicions, SL  11.747,45 

Cinquanta-Set, SL  5.857,13 

Col·legi de Periodistes de Catalunya  1.407,25 

Comin Publicitat, SL  16.073,61 

Contrapunt, SCCL  5.810,82 

Contrapunt, SCCL  6.782,38 

Contrapunt, SCCL  7.891,51 

Crític, SCCL  19.650,44 

Diari de Girona, SA  70.446,08 

Diari Segre, SLU  29.049,51 

Edició de Premsa Periòdica Ara, SL  23.307,45 

Edicio Disseny i Realitzacio Interactiva SL  21.300,89 

Ediciones El Pais, SL  30.256,43 

Ediciones Jemma, SL  4.902,38 

Edicions del Núvol SLU  3.756,86 

Edicions del País Valencià, SA  5.966,06 
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2018

Beneficiari Import atorgat en euros

Edicions Digitals del Camp, SL  15.061,02 

Edicions Digitals del Camp, SL  29.212,60 

Edicions Digitals del Camp, SL  67.920,81 

Edicions Intercomarcals SA  57.846,54 

Edicions la Veu del País Valencià, SCOOPV  34.528,57 

Edicions Periòdiques Ara Balears SL  21.763,83 

Edicions Salòria, SL  4.101,66 

Edicions Valls Comunicació, SL  4.048,40 

Edicions Valls Comunicació, SL  6.605,28 

Editora Singular Digital 2gr, SL  43.759,71 

Editorial l’Empordà, SL Societat Unipersonal  19.205,79 

El Cargol Publicacions, SL  7.190,45 

El Periodico de Catalunya, SL  51.259,68 

El Tot Mataró SL  2.880,58 

El Tot Mataró SL  4.622,48 

El Vallenc, SL  10.369,58 

El Vallenc, SL  11.754,56 

Etselquemenges  3.520,38 

Europa Press de Catalunya, SA  29.519,28 

Federacio d’Entitats Excursionistes de Catalunya  1.407,25 

Fundació Missatge Humà I Cristià (Ràdio Estel)  1.697,63 

Fundació Periodisme Plural  2.637,35 

Fundació Periodisme Plural  2.705,84 

Fundació Periodisme Plural  4.959,18 

Garraf News Media SL  17.263,54 

Grup Enderrock Edicions SL  9.077,21 

Grup les Notícies de Catalunya, SLU  78.699,73 

Grup Mesosona SL  6.660,16 

Hermes Comunicacions, SA  80.579,24 

Holder Solutions, SL  19.157,87 

Iglésies Associats, SL  3.968,49 

Itram Comunicació, SL  13.565,68 

Jordi de Arriba de la Calle  3.413,56 

La Meva Tele SL  3.801,88 

Lerinform Lleida, SLU  6.125,30 

Lerinform Lleida, SLU  6.706,17 

Lerinform Lleida, SLU  8.157,39 

Lerinform Lleida, SLU  8.181,56 

Lerinform Lleida, SLU  9.111,11 

Lerinform Lleida, SLU  11.983,20 

Lerinform Lleida, SLU  12.548,44 

Mas Mut Produccions, SL  15.632,42 

Mollerussa Audiovisuals SL  4.580,58 

Notidig SL  3.110,87 

Ona Bages SCCL Sense Ànim de Lucre  5.914,38 

Orna Comunicación, SL  13.493,77 

Partal Maresma i Associats SL  00.234,66 

Plandora, SCP  5.833,78 

Portal Rubí, SCP  13.829,75 

Premsa Andorrana, SA  21.733,49 
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2018

Beneficiari Import atorgat en euros

Premsa d’Osona, SA  25.370,37 

Producció de Comunicacions Mediàtiques, SL  5.422,83 

Publicacions Anoia SL  9.634,96 

Publicacions Penedès, SA  11.079,82 

Radiocat XXI, SL  95.406,69 

Sant Feliu de Llobregat Viu, SCCL  3.225,54 

Sapiens SCCL  10.960,08 

Sapiens SCCL  10.974,56 

Sapiens SCCL  12.248,73 

Serveis de Comunicació Global Aquitània SL  27.136,11 

Setsetset Associació Cultural  665,42 

Societat Portal de Lleida SL  6.484,06 

Sofia Cabanes Balanzà  5.398,35 

Surtdecasa SCCL  7.666,03 

Tamediaxa, SA  25.058,91 

Tarraco Comunicació Digital, SL  4.343,60 

Tàrrega Audiovisuals SL  4.119,76 

Time Out Spain Media SL  39.183,92 

Tirabol Produccions SL  27.948,42 

Totmedia Comunicacio, SL  24.065,51 

Totmedia Comunicacio, SL  25.139,26 

Triangulo Marketing Services and Consulting Services SL  1.917,66 

Triangulo Marketing Services And Consulting Services SL  4.474,54 

Valencia Extra SL  4.073,85 

Viu Comunicació SCP  4.839,14 

2019

Beneficiari Import atorgat en euros

Agència de Notícies i Informació SA 19.100,53

Agència de Notícies i Informació, SA 19.435,41

Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions 6.546,91

Associació Cultural l’Independent de Gràcia 3.612,26

Associació Cultural Revista Cambrils 10.135,31

Associació Cultural Valors 1.546,27

Associació Cultural Veu de Sóller 9.100,97

Associació La Conca 5.1 2.186,84

Associació Ràdio Ripollet 5.566,84

Associació Xarxa Digital Catalana 1.995,63

Associacuió Cultural Revista Alella 2.968,98

Associacuió Cultural Revista Alella 2.968,98

Balaguer Audiovisuals SL 6.934,51

Bífidus Produccions, SL 10.611,65

Blue Globe Media SL 6.596,92

Capgròs Comunicació, SL 9.920,33

Catorze Edicions, SL 26.092,16

Caxier Edicions, SL 9.804,22

Cinquanta-Set, SL 5.962,41

Col·legi de Periodistes de Catalunya 2.127,77

Contrapunt, SCCL 2.534,12
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2019

Beneficiari Import atorgat en euros

Contrapunt, SCCL 2.543,32

Contrapunt, SCCL 2.546,50

Crític, SCCL 27.262,03

Diari de Girona, SA 65.906,19

Diari Segre, SLU 5.876,41

Diari Segre, SLU 43.876,43

Dies d’Agost SCCL 12.876,76

Digital Toginama SL 12.099,85

Ebre Digital, SL 17.079,00

Edició de Premsa Periòdica Ara, SL 113.931,82

Edicio Disseny i Realitzacio Interactiva SL 24.431,32

Ediciones Jemma, SL 5.623,55

Edicions Abril 2019, SLL 37.587,34

Edicions del Núvol SLU 4.676,55

Edicions del País Valencià, SA 10.115,80

Edicions Digitals del Camp, SL 9.124,37

Edicions Digitals del Camp, SL 28.452,42

Edicions Digitals del Camp, SL 43.941,88

Edicions Intercomarcals SA 50.720,80

Edicions la Veu dDel País Valencià, SCOOPV 27.543,64

Edicions Periòdiques Ara Balears SL 14.368,63

Edicions Salòria, SL 3.648,42

Editora Singular Digital 2gr, SL 42.460,85

Editorial l’Empordà, SL Societat Unipersonal 21.064,43

El Cargol Publicacions, SL 6.865,53

El Periodic d’Andorra, Andorrana de Publicacions 23.293,08

El Periodico de Catalunya, SL 54.201,16

El Tot Mataró SL 4.478,41

El Tot Mataró SL 7.194,17

El Vallenc, SL 8.441,43

El Vallenc, SL 16.632,49

Etselquemenges 5.021,53

Europa Press de Catalunya, SA 30.397,99

Federacio d’Entitats Excursionistes de Catalunya 9.195,60

Fem Produccions SL 33.148,95

Fundació Missatge Humà I Cristià (Ràdio Estel) 3.228,13

Fundació Periodisme Plural 3.690,76

Fundació Periodisme Plural 3.783,30

Fundació Periodisme Plural 3.899,10

Fundació Periodisme Plural 4.427,58

Garraf News Media SL 18.359,86

Grup Enderrock Edicions SL 8.131,58

Grup les Notícies de Catalunya, SLU 115.660,99

Grup Mesosona SL 6.183,53

Grupo Calaforra, SL 3.541,11

Hermes Comunicacions, SA 73.986,86

Holder Solutions, SL 15.622,40

Iglésies Associats, SL 4.184,95
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2019

Beneficiari Import atorgat en euros

Itram Comunicació, SL 14.193,05

Jordi de Arriba de la Calle 3.624,09

La Meva Tele SL 3.825,43

Lerinform Lleida, SLU 7.759,30

Lerinform Lleida, SLU 10.347,51

Lerinform Lleida, SLU 10.377,23

Lerinform Lleida, SLU 11.063,83

Lerinform Lleida, SLU 12.330,11

Lerinform Lleida, SLU 12.915,31

Lerinform Lleida, SLU 12.920,03

Maig 2011, SLL 11.589,09

Maig 2011, SLL 12.909,81

Mas Mut Produccions, SL 18.129,74

Mediaponent, SL 3.133,35

Mollerussa Audiovisuals SL 4.473,10

Món Terrassa SL 19.022,45

Notidig SL 3.133,35

Novapress Edicions SL 20.173,60

Ona Bages SCCL Sense Ànim de Lucre 8.812,72

Orna Comunicación, SL 14.619,68

Partal Maresma i Associats SL 101.404,00

Plandora, SCP 4.470,31

Portal Rubí, SCP 6.181,54

Premsa Andorrana, SA 30.260,40

Premsa d’Osona, SA 32.285,76

Publicacions Anoia SL 10.563,73

Publicacions Penedès, SA 11.159,86

Quelcom Global SL 1.471,81

Radiocat XXI, SL 74.049,36

Sant Feliu de Llobregat Viu, SCCL 4.206,05

Sapiens SCCL 1.786,93

Sapiens SCCL 1.801,03

Sapiens SCCL 2.131,93

Sapiens SCCL 2.566,52

Sapiens SCCL 2.593,68

Sapiens SCCL 2.628,69

Sapiens SCCL 3.172,41

Sapiens SCCL 3.522,89

Sapiens SCCL 4.199,01

Sapiens SCCL 4.792,66

Sapiens SCCL 11.075,30

Sapiens SCCL 11.338,81

Sapiens SCCL 11.920,59

Serveis de Comunicació Global Aquitània SL 4.637,68

Serveis de Comunicació Global Aquitània SL 107.244,67

Setmanari l’Ebre SL 5.150,71

Societat Portal de Lleida SL 8.340,35

Sofia Cabanes Balanzà 4.692,28
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2019

Beneficiari Import atorgat en euros

Surtdecasa SCCL 10.382,92

Tamediaxa, SA 21.528,04

Tarraco Comunicació Digital, SL 4.172,96

Televisió Sant Cugat, SL 9.335,65

Time Out Spain Media L 39.050,80

Tirabol Produccions SL 12.847,71

Tirabol Produccions SL 24.368,80

Tot Cerdanyola, SL 3.863,03

Totmedia Comunicacio, SL 3.863,03

Totmedia Comunicacio, SL 5.365,32

Totmedia Comunicacio, SL 24.016,09

Totmedia Comunicacio, SL 26.625,30

Triangulo Marketing Services and Consulting Services SL 7.082,22

Triangulo Marketing Services and Consulting Services SL 9.013,73

Valencia Extra SL 2.554,29

Viu Comunicació SCP 3.850,55

2020

Beneficiari Import atorgat en euros

772 SCP 2.965,09 

Agència de Notícies i Informació, SA 20.226,36 

Agència de Notícies i Informació, SA 20.588,02 

Altaveu, SLU 9.947,58 

Associació Cultural Ad Hoc 769,06 

Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions 2.724,25 

Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions 2.724,25 

Associació Cultural l’Independent de Gràcia 1.780,56 

Associació Cultural Nou País 2.645,40 

Associació Cultural Nou País 3.960,23 

Associació Cultural Revista Cambrils 4.178,59 

Associació Cultural Valors 904,29 

Associació Cultural Veu de Sóller 3.751,10 

Associació d’Informadors del Maresme 1.089,49 

Associació La Conca 5.1 1.539,39 

Associació Ona Mediterrania 5.308,03 

Associació Ràdio Ripollet 2.289,29 

Associació Xarxa Digital Catalana 1.138,11 

Associacion Entara Difusion d’Occitània en Catalonha (ADÔC) 610,48 

Associacuió Cultural Revista Alella 1.220,95 

Associacuió Cultural Revista Alella 1.220,95 

Balaguer Audiovisuals SL 6.833,99 

Bífidus Produccions, SL 10.039,51 

Bonet i Grau Publicitat, SL 4.939,20 

Capgròs Comunicació, SL 10.714,09 

Catalunya Diari Digital, SL 10.549,22 

Catalunya Diari Digital, SL 47.284,51 

Catmedia Global, SL 25.681,96 

Catorze Edicions, SL 23.448,88 
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2020

Beneficiari Import atorgat en euros

Caxier Edicions, SL 10.211,75 

Cinquanta-Set, SL 5.780,40 

Col·legi de Periodistes de Catalunya 685,09 

Comunicació Vinària S.. 10.063,19 

Comunicaciones La Plana SLU 2.028,12 

Crític, SCCL 27.211,24 

Diari ConnexioBCN SL 26.683,95 

Diari de Girona, SA 67.961,07 

Diari Segre, SLU 6.823,49 

Diari Segre, SLU 32.024,96 

Dies d’Agost SCCL 4.286,56 

Difusions Maresme SL 3.942,76 

Digital Toginama SL 6.736,56 

Ebre Digital, SL 11.925,35 

Edició de Premsa Periòdica Ara, SL 103.593,06 

Ediciones Jemma, SL 6.088,83 

Ediciones La Marina Plaza SL 10.895,95 

Edicions Abril 2019, SLL 28.478,44 

Edicions de Proximitat SL 1.182,83 

Edicions de Proximitat SL 1.527,82 

Edicions de Proximitat SL 2.787,04 

Edicions de Proximitat SL 3.548,48 

Edicions de Santa Coloma, SL 5.027,02 

Edicions del Núvol SLU 7.474,89 

Edicions del País Valencià, SA 7.234,96 

Edicions Digitals del Camp, SL 31.761,08 

Edicions Intercomarcals SA 47.537,89 

Edicions Periòdiques Ara Balears SL 32.499,04 

Edicions Salòria, SL 3.653,46 

Edicions Valls Comunicació, SL 6.308,42 

Editora Cassanenca 1.220,95 

Editora Singular Digital 2gr, SL 59.752,57 

Editorial l’Empordà, SL Societat Unipersonal 23.540,28 

El Cargol Publicacions, SL 6.465,20 

El Periodic d’Andorra, Andorrana de Publicacions 17.225,26 

El Periodico de Catalunya, SL 62.876,08 

El Vallenc, SL 4.402,75 

El Vallenc, SL 5.388,44 

El Vallenc, SL 13.142,54 

Etselquemenges 6.465,13 

Europa Press de Catalunya, SA 28.187,38 

Federacio d’Entitats Excursionistes de Catalunya 3.968,10 

Fem Produccions SL 31.044,09 

Fundació Missatge Humà I Cristià (Ràdio Estel) 3.394,09 

Fundació Periodisme Plural 5.155,91 

Fundació Periodisme Plural 5.197,56 

Fundació Periodisme Plural 5.223,81 

Fundació Periodisme Plural 6.028,63 
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2020

Beneficiari Import atorgat en euros

Garraf News Media SL 17.267,03 

Grup Enderrock Edicions SL 9.849,21 

Grup les Notícies de Catalunya, SLU 123.241,24 

Grup Mesosona SL 6.773,26 

Grupo Calaforra, SL 5.597,85 

Hermes Comunicacions, SA 67.975,33 

Holder Solutions, SL 18.972,91 

Iglésies Associats, SL 3.834,33 

Informació de Comarques SL 10.575,62 

Itram Comunicació, SL 18.018,41 

Jordi de Arriba de la Calle 4.223,52 

La Meva Tele SL 5.668,34 

L’Avenir, Eines per a la Informació 1.587,24 

Lerinform Lleida, SLU 9.533,18 

Lerinform Lleida, SLU 10.958,50 

Lerinform Lleida, SLU 11.152,97 

Lerinform Lleida, SLU 11.870,45 

Lerinform Lleida, SLU 12.270,52 

Lerinform Lleida, SLU 13.225,96 

Lerinform Lleida, SLU 15.218,61 

Maig 2011, Sll 11.879,85 

Mas Mut Produccions, SL 13.348,77 

Mediaponent, SL 3.390,77 

Mirador de les Arts, SL 1.728,06 

Mollerussa Audiovisuals SL 4.739,43 

Món Terrassa SL 20.096,27 

Notidig SL 3.390,77 

Novapress Edicions SL 26.999,94 

Ona Bages SCCL Sense Ànim de Lucre 9.517,57 

Opcions de Consum Responsable, SCCL 2.887,04 

Orna Comunicación, SL 16.938,81 

Partal Maresma i Associats SL 96.418,85 

Plandora, SCP 4.147,00 

Premsa Andorrana, SA 27.796,46 

Premsa d’Osona, SA 31.292,07 

Premsa Local el Jardí SCCL 1.220,95 

Publicacions Anoia SL 9.587,86 

Publicacions Penedès, SA 10.251,18 

Quality Mera SLU 6.232,59 

Quelcom Global SL 8.216,31 

Radiocat XXI, Sl 81.315,64 

Reus Comunicació Digital, CB 7.446,67 

Sant Feliu de Llobregat Viu, SCCL 1.772,08 

Sapiens SCCL 3.348,42 

Sapiens SCCL 3.351,92 

Sapiens SCCL 3.373,09 

Sapiens SCCL 3.375,99 

Sapiens SCCL 3.436,65 



BOPC 104
9 de setembre de 2021

1.25.15. Preguntes per escrit 57 

2020

Beneficiari Import atorgat en euros

Sapiens SCCL 3.607,76 

Sapiens SCCL 3.637,27 

Sapiens SCCL 5.944,76 

Sapiens SCCL 6.000,46 

Sapiens SCCL 6.124,83 

Sapiens SCCL 9.830,51 

Sapiens SCCL 11.554,94 

Sapiens SCCL 11.574,73 

Serveis de Comunicació Global Aquitània SL 13.424,75 

Serveis de Comunicació Global Aquitània SL 91.541,12 

Setmanari l’Ebre SL 4.931,00 

Societat Portal de Lleida SL 3.985,28 

Sofia Cabanes Balanzà 4.562,23 

Tamediaxa, SA 20.066,92 

Tarraco Comunicació Digital, SL 2.658,51 

Tàrrega Audiovisuals SL 2.475,63 

Televisió Sant Cugat, SL 6.976,71 

Time Out Spain Media SL 39.840,71 

Tirabol Produccions SL 8.431,79 

Tirabol Produccions SL 15.350,94 

Tot Cerdanyola, SL 8.411,22 

Totmedia Comunicacio, SL 2.759,93 

Totmedia Comunicacio, SL 7.096,97 

Totmedia Comunicacio, SL 16.481,97 

Totmedia Comunicacio, SL 21.507,55 

Triangulo Marketing Services and Consulting Services SL 5.618,43 

Triangulo Marketing Services aAnd Consulting Services SL 5.782,71 

Una Mirada Informativa Especial SLU. 20.180,80 

Valencia Extra SL 3.083,36 

Valencia Extra SL 5.608,78 

Viu Comunicació SCP 5.261,02 

Youcom Publicitat SL 3.905,62 

Barcelona, 12 de juliol de 2021
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions 
atorgades a empreses privades i entitats sense ànim de lucre per 
a prestar serveis de ràdio en llengua catalana o aranesa durant 
el període 2017-2021
314-00233/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12990 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00233/13 us in-
formo del següent:

A continuació es detalla la relació de subvencions estructurals a emissores de 
ràdio en català o en aranès, de titularitat privada, concedides els anys 2017, 2018, 
2019 i 2020.

Pel que fa a l’any 2021, no s’ha concedit cap subvenció atès que encara no ha fi-
nalitzat el termini de presentació de sol·licituds.

2017

Beneficiari Import atorgat en euros

Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió, SL  23.636,42 

Canal Maestrat, SL  35.313,27 

Comunicacions dels Ports, SA  34.222,26 

D-9 Comunicacio, SL  16.361,19 

Flaix Fm, SL  48.225,93 

Fundació Missatge Humà I Cristià (Ràdio Estel)  53.924,13 

Grup Simalro, SL  49.033,67 

Imagina Radio, SL  26.239,29 

Mitjans Audiovisuals d’Osona, SL  24.798,39 

Mola TV, SL  12.067,03 

Montcau Produccions SL  17.813,21 

Montcau Produccions SL  17.813,21 

Ràdio Flaixbac, SA  52.224,90 

Ràdio i Televisió de la Catalunya Nova SL  14.999,12 

Ràdio Marina, SA  13.696,57 

Ràdio Olot, SA  63.811,37 

Ràdio Ripoll, SL  37.035,32 

Radiocat XXI, SL  45.840,89 

Radiocat XXI, SL  11.867,96 

2018

Beneficiari Import atorgat en euros

Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió, SL  19.937,69 

Canal Maestrat SL  35.515,61 

CATVL 97, SLU  25.630,40 

Comunicacions dels Ports, SA  38.525,39 

D-9 Comunicacio SL  16.018,57 

Flaix Fm, SL  46.828,81 

Fundació Missatge Humà I Cristià (Ràdio Estel)  57.432,50 

Grup Simalro, SI  48.646,04 

Imagina Radio SI  21.432,07 

Mola TV, SL  13.485,46 
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2018

Beneficiari Import atorgat en euros

Montcau Produccions SL  12.089,74 

Montcau Produccions SL  17.230,17 

Ràdio Flaixbac, SA  53.334,92 

Ràdio i Televisió de la Catalunya Nova SL  16.163,43 

Ràdio Marina, SA  13.455,54 

Ràdio Olot, SA  69.588,08 

Ràdio Ripoll, SL  38.078,23 

Radiocat XXI, SL  46.303,25 

Radiocat XXI, SL  112.736,60 

2019

Beneficiari Import atorgat en euros

Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió, SL 5.786,36

Canal Maestrat SL 32.608,51

CATVL 97, SLU 23.867,08

Comunicacions dels Ports, SA 39.081,99

D-9 Comunicacio. SL 16.372,74

Flaix Fm, SL 51.911,47

Fundació Missatge Humà I Cristià (Ràdio Estel) 58.208,09

Grup Simalro, SL 48.320,07

Imagina Radio SL 24.691,89

Mola TV, SL 13.621,15

Montcau Produccions SL 14.514,24

Montcau Produccions SL 28.804,61

Ràdio Flaixbac, SA 57.765,14

Ràdio i Televisió de la Catalunya Nova SL 21.459,45

Ràdio Marina, SA 14.665,31

Ràdio Olot, SA 72.553,07

Ràdio Ripoll, SL 42.122,00

Radiocat XXI, SL 47.610,51

Radiocat XXI, SL 114.244,41

2020

Beneficiari Import atorgat en euros

Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió, SL 5.866,59 

CATVL 97, SLU 27.574,50 

Comunicacions dels Ports, SA 37.220,23 

D-9 Comunicacio. SL 16.572,03 

Flaix Fm, SL 55.135,79 

Fundació Missatge Humà I Cristià (Ràdio Estel) 58.656,25 

Grup Simalro, SL 53.466,42 

Imagina Radio SL 31.832,38 

Mola TV, SL 13.570,65 

Montcau Produccions SL 8.878,05 

Montcau Produccions SL 28.034,42 

Montcau Produccions SL 35.175,24 

Ràdio Flaixbac, SA 65.498,07 

Ràdio i Televisió de la Catalunya Nova SL 22.035,80 

Ràdio Olot, SA 75.121,10 
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2020

Beneficiari Import atorgat en euros

Ràdio Ripoll, SL 42.665,33 

Radiocat XXI, SL 53.522,64 

Radiocat XXI, SL 116.830,76 

Barcelona, 12 de juliol de 2021
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions 
atorgades a empreses privades i entitats sense ànim de lucre per 
a prestar serveis de televisió en llengua catalana o aranesa durant 
el període 2017-2021
314-00234/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12991 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00234/13 us in-
formo del següent:

A continuació es detalla la relació de subvencions estructurals a emissores de te-
levisió en català o en aranès, de titularitat privada, concedides els anys 2017, 2018, 
2019 i 2020.

Pel que fa a l’any 2021, no s’ha concedit cap subvenció atès que encara no ha fi-
nalitzat el termini de presentació de sol·licituds.

2017

Beneficiari Import atorgat en euros

Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió, SL  30.645,69 

Canal Taronja SL  29.900,90 

Comunicacions dels Ports, SA  34.162,05 

D-9 Comunicacio SL  29.995,09 

Dracvisió SL  24.778,64 

Ebre Digital, SL  42.653,83 

ETV-LLobregat TV, SL  37.691,28 

Iniciatives de Televisió, SL  33.454,28 

Mitjans Audiovisuals d’Osona, SL  37.614,77 

Mola TV, SL  18.939,97 

Olot Televisió, SL  27.547,32 

Prensa Leridana SL  37.349,93 

Productora d’Emissions de Ràdio, SL  21.247,65 

Taelus, SL  21.290,20 

Televisió de Girona, SL  42.451,95 

Televisió de Roses SL  27.892,03 

Televisió del Berguedà SL  17.831,56 

Televisió del Ripollès, SLU  39.679,16 

Televisió Sant Cugat, SL  20.763,50 

Televisió Teveon Ebre SL  39.110,20 
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2018

Beneficiari Import atorgat en euros

Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió, SL  28.562,08 

Canal Taronja SL  30.120,98 

CATVL 97, SLU  36.381,43 

Comunicacions dels Ports, SA  32.606,06 

D-9 Comunicacio. SL  30.289,02 

Dracvisió SL  23.702,63 

Ebre Digital, SL  42.280,24 

Etv-Llobregat Tv, SL  37.529,55 

Iniciatives de Televisió, SL  35.143,78 

Mola TV, SL  17.544,04 

Olot Televisió, SL  25.901,75 

Prensa Leridana SL  36.443,89 

Productora d’Emissions de Ràdio, SL  20.258,75 

Taelus, SL  22.760,48 

Televisió de Girona, SL  41.308,37 

Televisió de Roses SL  25.763,22 

Televisió del Berguedà SL  25.693,30 

Televisió del Ripollès, SLU  40.063,45 

Televisió Sant Cugat, SL  19.540,96 

Televisió Teveon Ebre SL  43.106,02 

2019

Beneficiari Import atorgat en euros

Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió, SL 30.576,16

Canal Taronja SL 28.735,68

CATVL 97, SLU 37.775,67

Comunicacions dels Ports, SA 34.003,67

D-9 Comunicacio SL 31.329,33

Dracvisió SL 25.286,35

Ebre Digital, SL 43.930,69

Etv-Llobregat Tv, SL 41.144,08

Iniciatives de Televisió, SL 35.976,99

Mola TV, SL 19.000,00

Olot Televisió, SL 31.156,31

Prensa Leridana SL 37.468,32

Productora d’Emissions de Ràdio, SL 22.680,00

Taelus, SL 20.962,68

Televisió de Girona, SL 41.336,51

Televisió de Roses SL 25.734,61

Televisió del Berguedà SL 27.918,92

Televisió del Ripollès, SLU 43.154,93

Televisió Sant Cugat, SL 20.501,12

Televisió Teveon Ebre SL 46.591,67

2020

Beneficiari Import atorgat en euros

Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió, SL 31.889,49 

Canal Taronja SL 27.735,68 

CATVL 97, SLU 36.277,33 
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2020

Beneficiari Import atorgat en euros

Comunicacions dels Ports, SA 34.545,33 

D-9 Comunicacio SL 30.621,48 

Dracvisió SL 26.119,68 

Ebre Digital, SL 43.747,36 

Etv-Llobregat Tv, SL 40.144,08 

Iniciatives de Televisió, SL 36.780,32 

Mola TV, SL 19.000,00 

Olot Televisió, SL 30.614,64 

Prensa Leridana SL 35.468,32 

Productora d’Emissions de Ràdio, SL 24.617,50 

Taelus, SL 21.600,00 

Televisió de Girona, SL 41.394,84 

Televisió de Roses SL 26.297,11 

Televisió del Berguedà SL 25.343,28 

Televisió del Ripollès, SLU 43.138,27 

Televisió Sant Cugat, SL 20.787,55 

Televisió Teveon Ebre SL 47.395,24 

Barcelona, 12 de juliol de 2021
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions 
atorgades a entitats sense ànim de lucre i a organitzacions 
de l’àmbit dels mitjans de comunicació per al foment del periodisme 
i l’enfortiment de l’espai català de comunicació durant el període 
2017-2021
314-00235/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00235/13 us in-
formo del següent:

A continuació es detalla la relació de subvencions a entitats privades sense ànim 
de lucre i organitzacions professionals del sector de la comunicació per al desenvo-
lupament d’iniciatives que contribueixin al foment del periodisme i a l’enfortiment 
de l’espai català de comunicació concedides els anys 2017, 2018, 2019 i 2020 als 
quadres següents.

Pel que fa a l’any 2021, no s’ha concedit cap subvenció atès que encara no ha fi-
nalitzat el termini de presentació de sol·licituds.

2017

Beneficiari Import atorgat en euros

APPEC Editors de Revistes i Digitals 320.000,00 

Associació Catalana de la Premsa Comarcal 180.000,00 

Associació Catalana de Mitjans Locals 14.000,00 
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2017

Beneficiari Import atorgat en euros

Associacio Catalana de Ràdio 32.000,00 

Associació Clúster Audiovisual de Catalunya 28.000,00 

Associació Cultural Ad Hoc 25.000,00 

Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions 12.000,00 

Associació Cultural Mobile Cat 65.000,00 

Associació Cultural Nou País 30.000,00 

Associació Cultural Revista Cambrils 14.000,00 

Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de 
Catalunya

10.000,00 

Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació 180.000,00 

Associació de Professionals del Màrqueting i les Vendes 5.000,00 

Associacio de Serveis Juvenils La Mina 10.000,00 

Associació Empresarial de Publicitat 40.000,00 

Associació per a la Comunicació i la Cooperació (ACOMCO) 6.000,00 

Associació per la Comunicació Popular als Països Catalans 5.000,00 

Associació Somatents de Reporterisme 10.000,00 

Associació Xarxa Digital Catalana 32.000,00 

Col·legi de Periodistes de Catalunya 50.000,00 

Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya 12.000,00 

Congrés de Cultura Catalana 12.000,00 

Diari Jornada, SCCL 40.000,00 

Ens de l’Associacionisme Cultural Català 10.000,00 

Fundació Blanquerna 3.000,00 

Fundació Consell de la Informació de Catalunya 8.000,00 

Fundació de la Comunicació de Publicitat, Relacions Públiques 40.000,00 

Fundació Ideograma 50.000,00 

Fundació Periodisme Plural 20.000,00 

Fundació Privada Catalana Síndrome de Down 10.000,00 

Fundació Privada Espai Català de Cultura i Comunicació 20.000,00 

Fundació Reeixida 15.000,00 

Fundació Ritort 22.000,00 

Fundacióprivada Trinijove 13.000,00 

Grup de Periodistes Ramon Barnils 20.000,00 

Institut d’Estudis Catalans 1.000,00 

Ràdio Arrels 34.000,00 

Ràdio Associació de Catalunya, SCCL 13.000,00 

Salesians Sant Jordi 3.000,00 

Setsetset Associació Cultural 15.000,00 

Unió General de Treballadors de Catalunya 14.000,00 

2018

Beneficiari Import atorgat en euros

APPEC Editors de Revistes i Digitals 300.000,00 

Associació Catalana de la Premsa Comarcal 180.000,00 

Associació Catalana de Mitjans Locals 14.000,00 

Associacio Catalana de Ràdio 25.000,00 

Associació Catosfera 10.000,00 

Associació Clúster Audiovisual de Catalunya 15.000,00 

Associació Cultural Ad Hoc 14.000,00 

Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions 5.000,00 
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2018

Beneficiari Import atorgat en euros

Associació Cultural Nou País 18.000,00 

Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya 8.000,00 

Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació 190.000,00 

Associacio de Serveis Juvenils La Mina 10.000,00 

Associació Empresarial de Publicitat 40.000,00 

Associació Observatori de la Vida Quotidiana 4.000,00 

Associació Somatents de Reporterisme 5.000,00 

Associació Xarxa Digital Catalana 24.000,00 

Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques 5.000,00 

Col·legi de Periodistes de Catalunya 40.000,00 

Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya 35.000,00 

Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya 20.000,00 

Federació de Persones Sordes de Catalunya 15.000,00 

Fundació de la Comunicació de Publicitat, Relacions Públiques 20.000,00 

Fundació Periodisme Plural 15.000,00 

Fundació Privada Democratizing of the Future Society 25.000,00 

Fundació Reeixida 6.000,00 

Fundació Ritort 20.000,00 

Fundacióprivada Trinijove 13.000,00 

Grup de Periodistes Ramon Barnils 12.000,00 

Ràdio Arrels 34.000,00 

Ràdio Associació de Catalunya, SCCL 12.000,00 

Salesians Sant Jordi 3.000,00 

Setsetset Associació Cultural 8.000,00 

Sindicat de Periodistes de Catalunya 7.299,30 

Unió General de Treballadors de Catalunya 12.000,00 

UPIFC-Sindicat de la Imatge 5.000,00 

2019

Beneficiari Import atorgat en euros

APPEC Editors de Revistes i Digitals 320.000,00

Asoc. Prof. de Directivos de Comunicación, Dircom. La Seu 15.000,00

Associació Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society 3.522,40

Associació Catalana de la Premsa Comarcal 180.000,00

Associació Catalana de Mitjans Locals 22.000,00

Associacio Catalana de Ràdio 20.000,00

Associació Catosfera 10.000,00

Associació Clúster Audiovisual de Catalunya 15.000,00

Associació Cooperació i Sostenibilitat al Món Rural 20.000,00

Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions 9.130,00

Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de 
Catalunya

8.000,00

Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació 225.000,00

Associació Empresarial Catalana de Publicitat 25.000,00

Associació Empresarial de Publicitat 50.000,00

Associació Ona Mediterrania 9.350,71

Associació per a la Comunicació i la Cooperació (ACOMCO) 4.000,00

Associació Somatents de Reporterisme 10.000,00

Associació Xarxa Digital Catalana 25.000,00
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2019

Beneficiari Import atorgat en euros

Associación Cultural Amigas de Contexto 34.701,32

Catalogne Nord Point Com 12.081,73

Centre d’Estudis per al Desenvolupament Humà I Comunitari 7.725,00

Col·legi de Periodistes de Catalunya 40.000,00

Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya 42.000,00

Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya 20.000,00

Congrés de Cultura Catalana 8.000,00

Federació de Persones Sordes de Catalunya 25.000,00

Fundació Blanquerna 19.000,00

Fundació Catalunya Cristiana 5.000,00

Fundació Catalunya Religió 10.000,00

Fundació Consell de la Informació de Catalunya 4.175,00

Fundació Francesc Eiximenis 70.000,00

Fundació Periodisme Plural 10.000,00

Fundació Privada Catalana Síndrome de Down 10.000,00

Fundació Privada per la Lluita contra l’Esclerosi Múltiple 10.000,00

Fundacióprivada Trinijove 13.000,00

Grup de Periodistes Ramon Barnils 12.000,00

Premsa Local El Jardí SCCL 9.000,00

Ràdio Arrels 24.000,00

Ràdio Associació de Catalunya, SCCL 12.000,00

Recomana, Associació per a la Promoció de les Arts Escèniques 2.000,00

Salesians Sant Jordi 3.000,00

Sindicat de Periodistes de Catalunya 8.000,00

Unió General de Treballadors de Catalunya 12.000,00

Unión Romani 5.394,24

UPIFC-Sindicat de la Imatge 5.795,00

2020

Beneficiari Import atorgat en euros

APPEC Editors de Revistes i Digitals 320.000,00 

Asoc. Prof. de Directivos de Comunicación, Dircom. La Seu 7.000,00 

Associació Catalana de la Premsa Comarcal 190.000,00 

Associació Catalana de Mitjans Locals 17.000,00 

Associació Catalana de Ràdio 12.000,00 

Associació Catalana d’Editors de Diaris 17.000,00 

Associació Catosfera 5.000,00 

Associació Clúster Audiovisual de Catalunya 7.000,00 

Associació Cooperació i Sostenibilitat al Món Rural 26.500,00 

Associació Cultural Ad Hoc 17.000,00 

Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions 3.000,00 

Associació Cultural Nou País 29.000,00 

Associació de Mitjans de Comunicació Local 2.000,00 

Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació 225.000,00 

Associació de Serveis Juvenils La Mina 5.000,00 

Associació Empresarial Catalana de Publicitat 22.000,00 

Associació Empresarial de Publicitat 47.000,00 

Associació Ona Mediterrània 3.000,00 
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2020

Beneficiari Import atorgat en euros

Associació Ràdio Amèrica Barcelona 12.000,00 

Associació República TV 27.000,00 

Associació Xarxa Digital Catalana 12.000,00 

Associacion Entara Difusion d’Occitània en Catalonha (ADÔC) 7.000,00 

Catalogne Nord Point Com 7.000,00 

Col·legi de Periodistes de Catalunya 77.000,00 

Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya 37.000,00 

Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya 12.000,00 

Congrés de Cultura Catalana 3.000,00 

Escola de Ràdio IiPeriodisme Digital de l’Empordà 22.000,00 

Federació de Persones Sordes de Catalunya 17.000,00 

Fundació Blanquerna 12.000,00 

Fundació Catalunya Cristiana 3.000,00 

Fundació Catalunya Religió 5.000,00 

Fundació Francesc Eiximenis 47.000,00 

Fundació Missatge Humà I Cristià (Ràdio Estel) 5.000,00 

Fundació Periodisme Plural 5.000,00 

Fundació Privada Catalana Síndrome de Down 5.000,00 

Fundació Privada per la Lluita contra l’Esclerosi Múltiple 5.000,00 

Fundació Privada Vincle 7.000,00 

Fundació Privada Trinijove 7.000,00 

Grup de Periodistes Ramon Barnils 7.000,00 

Premsa Local El Jardí Sccl 5.000,00 

Ràdio Arrels 21.000,00 

Ràdio Associació de Catalunya, SCCL 7.000,00 

Ruido Photo 2.000,00 

Sindicat de Periodistes de Catalunya 8.000,00 

Unió General de Treballadors de Catalunya 7.000,00 

Unión Romani 3.000,00 

Welcome Talent Society 57.000,00 

Barcelona, 12 de juliol de 2021
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions 
atorgades a empreses periodístiques privades editores de premsa en 
paper per a fomentar l’espai català de comunicació durant el període 
2017-2021
314-00236/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12992 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 de la pregunta parlamentària 314-00236/13 fins a 
la 314-00239/13, 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 facilitar-ne l’elaboració, proporcionar major cohesió a la informació 
i afavorir la seva comprensió i anàlisi.

En els anys 2017, 2018, 2019 i 2020, el Govern de la Generalitat de Catalunya no 
va publicar cap convocatòria per a les línies de subvencions a projectes d’empreses 
que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació. Pel que fa a l’any 2021, en-
cara no s’ha publicat cap convocatòria.

Barcelona, 13 de juliol de 2021
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions 
atorgades a empreses periodístiques privades editores de premsa 
digital per a fomentar l’espai català de comunicació durant el període 
2017-2021
314-00237/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12992 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00236/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions 
atorgades a empreses privades amb llicència per a prestar serveis de 
ràdio per a fomentar l’espai català de comunicació durant el període 
2017-2021
314-00238/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12992 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00236/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions 
atorgades a empreses privades amb llicència per a prestar serveis 
de televisió per a fomentar l’espai català de comunicació durant el 
període 2017-2021
314-00239/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12992 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00236/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions i 
aportacions a l’Observatori de la Producció Audiovisual de Catalunya 
durant el període 2017-2021
314-00240/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12959 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00240/13 us in-
formo del següent:

A continuació es detallen les subvencions atorgades per la Direcció General de 
Mitjans de Comunicació a l’Observatori de la Producció Audiovisual (OPA) de la 
Universitat Pompeu Fabra entre els anys 2017 i 2021.

L’Observatori de la Producció Audiovisual (OPA) és un portal de la Universitat 
Pompeu Fabra destinat a oferir serveis d’estudi, documentació i debat sobre la dinà-
mica de la producció audiovisual i, en general, de tot el sector audiovisual. És una 
iniciativa d’UNICA (Unitat d’Investigació en Comunicació Audiovisual), grup de 
recerca de la Universitat Pompeu Fabra.

L’OPA suposa un espai de trobada entre el món professional i el món acadèmic 
des d’on poder oferir eines per al coneixement i el desenvolupament de la indústria 
audiovisual catalana amb l’objectiu de posar a disposició de la societat catalana i 
dels actors centrals del sector audiovisual, una plataforma de serveis de documenta-
ció, d’informació, d’anàlisi i de recerca sobre l’evolució i les dinàmiques del sector, 
especialment de la producció.

L’objecte de les subvencions és donar suport a les activitats que realitza l’Obser-
vatori de la Producció Audiovisual.

Any Entitat Objecte
Import atorgat 

en euros

2017 Universitat Pompeu Fabra Observatori de la Producció Audiovisual  29.000,00 

2018 Universitat Pompeu Fabra Observatori de la Producció Audiovisual  29.000,00 

2019 Universitat Pompeu Fabra Observatori de la Producció Audiovisual  - 

2020 Universitat Pompeu Fabra Observatori de la Producció Audiovisual  58.000,00* 

2021 Universitat Pompeu Fabra Observatori de la Producció Audiovisual 29.000,00 

* L’any 2019 el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda va ordenar, per qüestions de con-
tenció de la despesa, aturar la tramitació d’aquelles despeses que prèviament no haguessin estat excepcionades 
pel mateix departament. Entre aquestes despeses es trobaven les subvencions a la Universitat Pompeu Fabra. 
Davant d’aquesta situació, l’any 2020 la Direcció General de Mitjans de Comunicació va doblar la subvenció 
adreçada a aquesta universitat per així perjudicar, al mínim possible, les tasques que porta a terme en l’àmbit 
de la comunicació.

Barcelona, 27 de juliol de 2021
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies de crèdit 
aprovades per a facilitar la liquiditat de les empreses editores de 
mitjans de comunicació el 2020 i el 2021
314-00241/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12951 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00241/13 us in-
formo del següent:

L’any 2020 el Departament de la Presidència va establir una línia de crèdit, ve-
hiculada a través de l’Institut Català de Finances, per tal de facilitar la liquiditat de 
les empreses de mitjans de comunicació que s’havien vist afectades per la pandèmia 
de la Covid-19. S’hi podien acollir les empreses editores de mitjans de comunicació 
que anualment sol·liciten a l’Administració subvencions estructurals per al seu fun-
cionament, sol·licitant els imports que habitualment reben de les línies de subvenció 
com a bestreta de les subvencions futures.

Paral·lelament però, i pels mateixos motius, es van agilitzar els pagaments de to-
tes les subvencions als mitjans de comunicació, que es van fer efectius a finals del 
2020. Finalment la concreció de les línies de crèdit no va ser necessària.

Pel que fa al 2021, a data d’avui no s’ha establert cap línia de crèdit referent a 
aquesta anualitat.

Barcelona, 20 de juliol de 2021
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució 
del percentatge del temps de les intervencions de les formacions 
polítiques en els programes emesos a Catalunya Ràdio i a TV3 durant 
el període del març a l’agost del 2020
314-00244/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12993 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00244/13 i 
314-00245/13, 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 i afavorir la seva com-
prensió i anàlisi.

El Govern de la Generalitat considera que tots els mitjans de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals són exemplars pel que fa a pluralisme tant polític 
com social i que, per tant, compleixen amb allò que estableix l’article 5 de la Llei 
22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya: «El plura-
lisme en la comunicació audiovisual és una condició essencial per al compliment de 
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la llibertat d’expressió, d’informació i de comunicació, i garanteix la lliure formació 
de l’opinió pública i la diversitat i la cohesió socials.»

Aquesta necessitat de reflectir el pluralisme de la societat catalana està del tot re-
produïda en el Llibre d’Estil de la CCMA, que també estableix els criteris de selec-
ció informativa en què es basen els professionals dels mitjans públics de Catalunya.

Els mitjans de la CCMA serveixen el conjunt plural de la ciutadania i la repre-
senten, i així ho confirmen tots els informes d’observança del pluralisme que elabora 
el Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Per tant, es valoren positivament les dades 
recollides per l’informe del CAC sobre l’observança del pluralisme polític a la televi-
sió i a la ràdio entre el març i l’agost de 2020, ja que constata de nou que la televisió 
i la ràdio públiques de Catalunya són plurals i donen veu a totes les formacions po-
lítiques. A l’informe es pot comprovar, per exemple, que els informatius de TV3 van 
ser els que van recollir més diversitat de veus polítiques d’entre tots els analitzats.

Barcelona, 14 de juliol de 2021
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment dels 
criteris del pluralisme polític de la Llei 22/2005, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya, en la distribució del temps de les 
intervencions de les formacions polítiques en els programes emesos 
a Catalunya Ràdio i a TV3
314-00245/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12993 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00244/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recuperació del 
consultori mèdic del barri del Poblenou de Sabadell (Vallès Occidental)
314-00246/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00246/13 a 
314-00248/13, 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 local del barri del Poble Nou de Sabadell es va reobrir el passat 3 
de maig. Durant el període en que aquest equipament ha hagut de romandre tancat, 
tots els veïns han estat atesos pel seu propi equip d’atenció primària (EAP) en les 
instal·lacions del CAP La Serra i en el seu domicili en els casos dels pacients més 
fràgils o amb problemes per a desplaçar-se.
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D’altra banda, professionals de la Regió Sanitària i de l’Àmbit Metropolità Nord 
de l’ICS s’han reunit dues vegades amb l’Associació de Veïns del Poblenou de Saba-
dell en els darrers mesos; una el mes d’octubre de 2020, i l’altra el mes d’abril d’en-
guany. També s’han dut a terme dues reunions, als mesos de febrer i maig, del Con-
sell de Salut de Sabadell, on participen representants del Departament de Salut, de 
l’Ajuntament, diverses entitats, organitzacions i associacions veïnals del municipi.

En darrer lloc, l’anunci de la previsió de reobertura la va fer la gerent de l’Àmbit 
Metropolità Nord, de la Regió Sanitària Barcelona, en una reunió amb l’Ajuntament 
de Sabadell el dia 13 d’abril.

Barcelona, 4 d’agost de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres als quals 
s’han derivat els pacients del consultori mèdic del barri del Poblenou 
de Sabadell (Vallès Occidental)
314-00247/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00246/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre 
el Govern i l’Ajuntament amb relació al tancament del consultori 
mèdic del barri del Poblenou de Sabadell (Vallès Occidental)
314-00248/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00246/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recuperació de 
l’horari habitual del consultori local de Viladecavalls (Vallès Occidental)
314-00256/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12750 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00256/13 a 
314-00260/13 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.
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Amb la pandèmia es van haver de canviar els circuits per seguretat i perquè es 
van haver de destinar molts professionals a atendre la covid. Es van reordenar els 
metges per donar sortida a la pandèmia.

Des de l’estiu passat s’han anat reobrint els consultoris, sobretot amb una cartera 
de serveis de cronicitat, ja que l’atenció al malalt crònic és la que ha de ser més de 
proximitat. Aquesta cartera de serveis és la que es pot garantir ara; ja que encara 
estem en pandèmia, es necessiten els dobles circuits covid i no covid i es necessiten 
molts professionals per atendre la covid.

Actualment, el Consultori Local de Viladecavalls ha recuperat l’horari habitual, 
els dilluns de 8 a 14h, i els dijous de 15 a 20h.

Barcelona, 20 de juliol de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel quan 
el consultori local de Viladecavalls (Vallès Occidental) no fa l’horari 
habitual
314-00257/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12750 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00256/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recuperació 
del servei de pediatria al consultori local de Viladecavalls (Vallès 
Occidental)
314-00258/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12750 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00256/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recuperació 
del metge al consultori local de Viladecavalls(Vallès Occidental)
314-00259/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12750 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00256/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
s’ha reobert el consultori local de Viladecavalls (Vallès Occidental) 
sense els serveis de pediatria i de metge
314-00260/13

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12750 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00256/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’obertura del consultori local de Mas de Barberans (Montsià)
314-00261/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00261/13 i 314-
00262/13 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 Consultoris Locals (CL) de Benifallet i Mas de Barberans van haver de tan-
car durant la primera onada de la pandèmia i es van reobrir a partir del 22 de juny 
de 2020 en la freqüència habitual.

Barcelona, 3 d’agost de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’obertura del consultori local de Benifallet (Baix Ebre)
314-00262/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00261/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
de reobertura dels centre d’atenció primària que s’han tancat durant 
la pandèmia
314-00263/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00263/13 us in-
formo del següent:

Al llarg de tota la pandèmia els Centres d’Atenció Primària s’han mantingut 
oberts i han donat servei i atenció sanitària. Es va aplicar una sectorització dins els 
centres per separar les àrees amb pacients covid de les àrees amb pacients no covid, 
es van instaurar mesures organitzatives diferents, i es van prioritzar les visites ur-
gents no-demorables i les visites Covid-19.

Actualment, els Centres d’Atenció Primària estan funcionant al màxim de les 
seves capacitats.

Barcelona, 21 de juliol de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts públics que 
ha rebut el Club Natació Sabadell de l’1 de gener de 2020 ençà
314-00324/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00324/13 us in-
formo del següent:

A continuació es detallen les ajudes públiques que ha rebut el Club Natació Sa-
badell durant l’any 2020:

Subvenció Clubs Programa B, d’acord amb la Resolució PRE/3598/2019, de 30 
de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada del procediment per a la 
concessió de subvencions per a l’organització i participació en activitats esportives 
federades corresponents a la temporada 2019-2020.

Concretament per als programes següents:
B.1 Suport a la participació en competicions d’esport femení.
B.2 Suport a la participació en competicions internacionals oficials (programa 

Catalunya al Món)

PRE087/20/00018 B1 
Lliga PREMAAT Nacional de Divisió d’Honor 
de Waterpolo Femení 

5.775,00 €

PRE087/20/00018 B2 Euro League Women Waterpolo 13.800,00 €

Subvenció Impacte 2020, d’acord amb la Resolució PRE/1458/2020, de 18 de 
juny, per la qual s’obre la convocatòria del procediment per a la concessió de sub-
vencions per a la realització de les activitats esportives i actes que tinguin un im-
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pacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància 
social i històrica, executats durant la temporada 2019-2020, i s’adopten mesures de 
flexibilització de les bases reguladores del procediment per evitar perjudicis als be-
neficiaris i donar viabilitat màxima a actuacions afectades pel context generat per 
la Covid-19.

PRE088/20/000130 
XXXIV Copa de S.M. el Rey PREMAAT - XXIV Copa 
S.M. la Reina PREMAAT 

13.150,00 €

PRE088/20/000130 Supercopa Europa Waterpolo Femení 10.900,00 €

PRE088/20/000130 
Despeses Covid-19 en Base A Punt 3.B Resolució 
PRE/1458/2020 

38.400,00 €

Ajuts Extraordinaris COVID 2020, d’acord amb la Resolució PRE/3069/2020, 
de 26 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts ex-
traordinaris i d’emergència per fer front a la suspensió de l’obertura al públic de les 
instal·lacions esportives a Catalunya com a conseqüència de la crisi sanitària, eco-
nòmica i social de la Covid-19.

La convocatòria tenia la finalitat d’afavorir la sostenibilitat econòmica del sector, 
contribuir al manteniment i a la continuïtat de la seva activitat, i pal·liar les afectaci-
ons econòmiques i socials que es puguin produir en aquest àmbit com a conseqüèn-
cia de les mesures establertes per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, i per 
la Resolució SLT/2875/2020, de 12 de novembre.

PRE112/20/000874 Piscines Antoni Monés - Club Natació Sabadell 50.000 €

PRE112/20/000874 Piscines Carles Ibars «Can Llong» - Zona Budapest 50.000 €

PRE112/20/000874 Pavelló «Les Naus» - Club Natació Sabadell 20.000 €

PRE112/20/000874 Nau Pavelló - Club Natació Sabadell 12.000 €

Crèdit ICF / ESPORTS 2020, d’acord amb la Resolució PRE/1750/2020, de 17 de 
juliol, per la qual s’obre la convocatòria del procediment per a la concessió d’ajuts en 
forma de garantia d’operacions de préstec destinades al finançament de les necessi-
tats de liquiditat derivades de la Covid-19 - ICF Esports Liquiditat.

 ICF-2020-0007312 300.000,00 €

Tot seguit es detallen les ajudes públiques que està previst que rebi el Club Nata-
ció Sabadell durant l’any 2021, en funció de l’estat de les convocatòries:

Ajuts Extraordinaris COVID 2021, d’acord amb la Resolució PRE/613/2021, de 
4 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris 
i d’emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials produïdes en el 
sector de l’activitat física i l’esport a causa de la suspensió i la limitació de l’obertura 
al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya atenent la publicació de les re-
solucions SLT/1/2021, de 4 de gener, SLT/67/2021, de 17 de gener, i SLT/133/2021, 
de 22 de gener, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la 
Covid-19.

Resolta definitivament però no pagada.

PRE112/20/000874 
Piscines Antoni Monés
Club Natació Sabadell 

56.000 €

PRE112/20/000874 
Pavelló «Les Naus»
Club Natació Sabadell 

16.000 €

PRE112/20/000874 
Nau Pavelló
Club Natació Sabadell 

12.000 €

Subvenció Clubs Programa B, d’acord amb la Resolució PRE/1815/2021, de 7 de 
juny, per la qual s’obre la convocatòria del procediment per a la concessió de sub-
vencions per a l’organització i participació en activitats esportives federades corres-
ponents a la temporada 2020-2021, les bases de la qual van ser aprovades per Re-
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solució PRE/1846/2017, de 26 de juliol, publicades al DOGC 7423, de 31 de juliol 
de 2017.

Concretament per als programes següents:
B.1 Suport a la participació en competicions d’esport femení.
B.2 Suport a la participació en competicions internacionals oficials (programa 

Catalunya al Món)
Resolta provisionalment però no pagada.

PRE117/21/000021

Lliga PREMAAT Nacional de Divisió d’Honor 
de Waterpolo Femení

10.200,00 €

Euro League Women Waterpolo - Final Four Len Trophy 14.525,00 €
Len Euro Cup 17.718,00 €

Barcelona, 28 de juliol de 2021
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment del 
personal d’infermeria i de metges de família per a la resposta 
sanitària no relacionada amb la Covid-19 als centres d’atenció 
primària després de la primera onada de l’epidèmia
314-00362/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00362/13 us in-
formo del següent:

Les actuacions vinculades a l’increment de professionals d’infermeria i medici-
na, per poder donar resposta a les necessitats d’assistència habitual als CAP després 
de la primera onada Covid-19, estan principalment vinculades al Pla d’enfortiment i 
transformació de l’atenció primària i comunitària.

Aquesta Pla sorgeix de la necessitat de fer reformes estructurals en el sistema sa-
nitari per dotar l’atenció primària i comunitària dels recursos suficients per fer front 
a les necessitats assistencials sorgides de l’evolució de la societat en els últims anys. 
Així, i a fi de millorar el procés d’atenció als usuaris, millorar el procés de resposta 
assistencial i l’atenció integral a les persones, s’han establert accions també en l’àm-
bit de professionals, treballant per augmentar-ne el nombre i per potenciar els rols 
dels professionals actuals i la incorporació de nous rols.

D’aquesta manera, des de gener de 2020 a gener de 2021 s’han incorporat 4.584 
professionals als equips d’atenció primària, suposant un 19% d’increment. Aquest 
increment és en professionals equivalents i sense contemplar personal en formació.

Barcelona, 5 d’agost de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la via per a 
comunicar als ajuntaments els canvis que afecten els equipaments 
sanitaris
314-00380/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13219 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00380/13 a 
314-00382/13 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.

Des del Departament de Salut s’informa als ajuntaments, amb els quals mante-
nim contacte permanent, mitjançant les delegacions o les gerències.

En relació a les següents preguntes, no les hi puc contestar perquè vostè les adre-
ça a una altra persona i com vostè sap vaig ser nomenat conseller de Salut el passat 
dia 26 de maig, i quan vostè va presentar aquestes iniciatives parlamentàries encara 
no era a capdavant del Departament de Salut.

Barcelona, 4 d’agost de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vegades que 
s’ha informat abans el partit que el municipi dels canvis que afecten 
els equipaments sanitaris
314-00381/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13219 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00380/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la via per a 
comunicar als ajuntaments els canvis que afecten els equipaments 
sanitaris
314-00382/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13219 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00380/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obligacions 
dels centres educatius concertats davant l’Administració 
i la comunitat quan tanquen
314-00598/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00598/13, 
314-00599/13, 314-00600/13, 314-00601/13, 314-00602/13, 314-00603/13 i 314-
00604/13, 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 objecti-
vament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, 
per tal de proporcionar una major cohesió a la informació i afavorir-ne la seva com-
prensió i anàlisi.

El Decret 122/2012, de 9 d’octubre, del procediment d’autorització i de comu-
nicació prèvia per a l’obertura de centres educatius privats, (DOGC núm. 6233, de 
16.10.2012) estableix, per al cas de cessament d’activitats d’un centre que:

«Article 15. Cessament d’activitats
1. L’extinció de l’autorització per resolució administrativa que accepta el 

cessament d’activitats s’inicia a instància del titular i pot ser total o parcial 
quan només afecta algun dels ensenyaments que té autoritzats. Així mateix, es 
pot acordar que el cessament tingui efectes de forma progressiva.

2. El director o la directora dels serveis territorials, una vegada garantida 
l’escolarització de l’alumnat afectat, resol l’extinció de l’autorització. Aquesta 
extinció té efectes a l’inici del curs acadèmic següent.

3. En el cas dels centres acollits al règim de concert educatiu, l’extinció 
de l’autorització a instància de la titularitat ha de coincidir amb l’extinció del 
concert, llevat que hi hagi acord entre la titularitat i el Departament d’Ense-
nyament en avançar el cessament d’activitats una vegada garantida l’escola-
rització de l’alumnat afectat.

4. La resolució estableix la modalitat de cessament, total o parcial, i el seu 
abast temporal, es notifica a la titularitat i, si és aprovatòria, es publica al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i s’inscriu al registre de Centres 
del Departament d’Ensenyament.»

Els centres educatius privats concertats són empreses privades que poden decidir 
finalitzar la seva activitat per les raons que considerin, adreçant una sol·licitud a l’ad-
ministració educativa que resoldrà al respecte acceptant-la o no, perquè cal valorar 
l’oferta de llocs escolars existent en els centres de la zona educativa on està situat el 
centre que es proposa tancar, per escolaritzar tot l’alumnat afectat.

Per garantir l’escolarització de tot l’alumnat, l’administració ha de fer un estudi 
sobre l’estat d’aquesta la zona educativa en qüestió, amb l’anàlisi de l’oferta de llocs 
escolars en els centres de la zona on està situat el centre que es proposa tancar.

L’autorització del centre s’extingeix per resolució administrativa que determina 
l’acceptació el cessament d’activitats, o per revocació expressa per part de l’adminis-
tració, en el cas d’incompliments per part de la titularitat del centre.

En el cas de centres acollits al règim de concert educatiu, l’extinció de l’autorit-
zació a instància de la titularitat ha de coincidir amb l’extinció del concert, llevat 
que hi hagi un acord amb el Departament d’Educació per avançar el cessament de 
l’activitat, una vegada garantida l’escolarització de l’alumnat afectat.
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El mateix decret no estableix cap termini per a la sol·licitud del cessament d’ac-
tivitats per part de la titularitat d’un centre educatiu privat. No obstant, sí que esta-
bleix un termini per a l’extinció de l’autorització, que ha de tenir efectes a l’inici del 
curs acadèmic següent.

En el cas del centre privat concertat Sant Joan Baptista, de la Fundació Escola 
Vicenciana, el Departament ha garantit l’accés a una plaça en un centre educatiu 
públic o privat concertat a tot l’alumnat que hi estava escolaritzat, tenint en compte 
la voluntat d’elecció de les seves famílies.

Abans del procés d’admissió d’alumnat per al curs 2021-2022, des del Consor-
ci d’Educació de Barcelona, es va oferir a les famílies de l’alumnat escolaritzat en 
aquest centre, diferents alternatives per escolaritzar els seus fills pel proper curs i es 
va realitzar un acompanyament individualitzat.

Així, dels 232 alumnes escolaritzats a l’escola privada concertada Sant Joan 
Baptista, 137 alumnes, que suposen el 60% del total, han demanat plaça en un cen-
tre educatiu del mateix barri de La Barceloneta; 40 alumnes, que suposen el 17%, 
n’han demanat en la mateixa zona educativa, i 55 alumnes, que suposen el 23% han 
demanat plaça en centres d’una altra zona educativa, la majoria d’aquests situats en 
zones limítrofes al districte de Ciutat Vella.

El 77% de l’alumnat de l’escola concertada Sant Joan Baptista ha optat per que-
dar-se a la mateixa zona educativa i només el 23% ha optat per centres propers 
d’una zona educativa limítrofa. Per tant, no s’ha produït cap «fugida» de les famí-
lies d’aquesta escola.

L’oferta de llocs escolars de les escoles Alexandre Galí, Mediterrània i l’Institut 
Joan Salvat Papasseit permetia escolaritzar l’alumat de l’escola Sant Joan Baptista.

La Fundació Escola Vicenciana, que és qui ostenta la titularitat de l’escola Sant 
Joan Baptista, va comunicar el 23 de febrer de 2021 la decisió de tancar el centre 
al final del curs 2020-2021, al·legant com a motius principals de la decisió adopta-
da, que la fundació tenia dificultats econòmiques serioses, que el nombre d’alumnat 
matriculat a l’escola era baix, i que la contribució de les famílies al sosteniment del 
centre era baix.

El Consorci d’Educació de Barcelona tenia coneixement de la baixa demanda de 
l’escola Sant Joan Baptista, i del fet que aquesta havia anat disminuint en els darrers 
anys. Al mateix temps, també es tenia coneixement de que en aquesta zona educa-
tiva hi havia més oferta de llocs escolars, tant en centres públics com privats con-
certats, que demanda.

A diferència dels altres quatre centres educatius de la Fundació Escola Vicencia-
na, que passaran a formar part de la xarxa de centres públics del Servei d’Educació 
de Catalunya el proper curs, es va descartar el pas de l’escola Sant Joan Baptista a 
la xarxa pública perquè a la zona educativa a la que pertany, no hi ha necessitat de 
més places d’oferta pública, que és una de les condicions per poder aplicar l’establert 
en el Decret Llei 10/2019, de 28 de maig, del procediment d’integració de centres 
educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat, que regula el pas d’un centre de 
titularitat privada a la xarxa de centres de titularitat pública.

Tanmateix, no existeix cap tipus de responsabilitat per inacció envers a les famí-
lies. Un cop comunicada la decisió de cessar l’activitat de l’escola pel curs vinent, i 
un cop comprovat que l’escola Sant Joan Baptista no reunia els criteris establerts pel 
Decret Llei 10/2019 per tal d’incorporar-se a la xarxa de centres públics, totes les 
accions de l’Administració van anar encaminades a fer un acompanyament perso-
nalitzat a totes les famílies de l’escola, per garantir l’escolarització de tot l’alumnat 
pel curs 2021-2022.

Així mateix, la decisió de la Fundació Escola Vicenciana de tancar el curs vinent 
el centre privat concertat Sant Joan Baptista no ha tingut cap efecte en les ràtios dels 
centres educatius de primària i secundària del barri de la Barceloneta. Concreta-
ment, la ràtio dels centres educatius d’aquest barri estan situats per sota a la mitjana 
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de la ciutat, en els ensenyaments de primària és de 20 alumnes, i en els de secun-
dària és de 27.

En referència al centre Acadèmia Cultura de l’Hospitalet de Llobregat, aquest 
centre mantindrà la seva activitat el curs vinent. Tanmateix, us informo que en els 
barris de Collblanc i la Torrassa hi ha vacants suficients, i en el cas que hagués es-
tat necessari, el Departament hagués obert nous grups per escolaritzar l’alumnat de 
l’Acadèmia Cultura.

En els casos d’integració de centres a la xarxa de titularitat de la Generalitat, els 
alumnes poden romandre escolaritzats al mateix centre.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els drets de les 
famílies amb fills escolaritzats en centres educatius concertats que 
tanquen
314-00599/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00598/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència 
d’auditar els comptes dels centres educatius concertats que tanquen 
al·legant una situació financera deficitària
314-00600/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00598/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de 
l’Escola Sant Joan Baptista, de Barcelona, i de l’Acadèmia Cultura, 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-00601/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00598/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols que 
cal seguir pel tancament d’un centre educatiu concertat amb relació 
a les famílies afectades
314-00602/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00598/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que 
s’han dut a terme per a evitar el tancament de l’Escola Sant Joan 
Baptista, de Barcelona, i de l’Acadèmia Cultura, de l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès)
314-00603/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00598/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes 
del tancament de l’Escola Sant Joan Baptista, de Barcelona, 
i de l’Acadèmia Cultura, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), 
sobre la ràtio d’altres centres educatius propers
314-00604/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00598/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no va incloure els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia 
Civil en la vacunació del personal essencial
314-00660/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00660/13 a 
314-00663/13 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-

Fascicle tercer
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jectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera con-
junta, per tal de proporcionar major cohesió a la informació.

Al mes de febrer es va llençar una nova convocatòria per al personal essencial. 
Aquesta anava adreçada a aquelles persones que no s’haguessin vacunat durant la 
primera convocatòria, que no haguessin passat la Covid-19 en els darrers sis mesos, 
que no fossin un cas positiu de Covid-19 o un cas estret en el moment de vacunació, 
i que formessin part d’un dels següents grups professionals essencials: Tot el perso-
nal dels centres educatius i professionals que treballin en els serveis públics conside-
rats essencials, com ara cossos de seguretat, protecció civil, professionals dels ser-
veis d’assistència domiciliària i professionals de serveis penitenciaris.

Més endavant però, la vacunació dels col·lectius essencials es va aturar per una 
decisió estatal i posteriorment, també en el marc de l’estratègia estatal, es va decidir 
reprendre la vaccinació amb AstraZeneca a partir dels 60 anys. En aquest moment, 
i en referència als agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil, es van vacunar imme-
diatament els agents de 60 a 65 anys, abans no hi hagués cap denúncia.

L’estratègia de vacunació, així com les seves corresponents actualitzacions, han 
estat sempre acordades al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, i es 
poden consultar als enllaços que segueixen:

– Actualització 4, de 26 de febrer de 2021: https://www.mscbs.gob.es/profesio-
nales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actuali-
zacion4_EstrategiaVacunacion.pdf

– Actualització 5, de 5 de març de 2021: https://www.mscbs.gob.es/profesiona-
les/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualiza-
cion5_EstrategiaVacunacion.pdf

– Actualització 6, de 20 d’abril de 2021: https://www.mscbs.gob.es/profesiona-
les/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualiza-
cion6_EstrategiaVacunacion.pdf

– Actualització 7, de 11 de maig de 2021: https://www.mscbs.gob.es/profesiona-
les/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualiza-
cion7_EstrategiaVacunacion.pdf

– Actualització 8, de 22 de juny de 2021: https://www.mscbs.gob.es/profesiona-
les/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualiza-
cion8_EstrategiaVacunacion.pdf

Barcelona, 21 de juliol de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals considera que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil no formen 
part dels col·lectius essencials amb relació a la vacunació
314-00661/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00660/13.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion4_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion4_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion4_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion5_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion5_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion5_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion6_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion6_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion6_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion7_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion7_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion7_EstrategiaVacunacion.pdf
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
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion8_EstrategiaVacunacion.pdf
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
a vacunar els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil
314-00662/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00660/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment dels 
acords del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut amb 
relació a la vacunació dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia 
Civil
314-00663/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00660/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes 
amb el Govern de l’Estat amb relació a la suspensió de la vacunació 
contra la Covid-19 dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil
314-00664/13

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00664/13 a 
314-00665/13 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.

Al mes de febrer es va llençar una nova convocatòria per al personal essencial. 
Aquesta anava adreçada a aquelles persones que no s’haguessin vacunat durant la 
primera convocatòria, que no haguessin passat la Covid-19 en els darrers sis mesos, 
que no fossin un cas positiu de Covid-19 o un cas estret en el moment de vacunació, i 
que formessin part d’un dels següents grups professionals essencials: Tot el personal 
dels centres educatius i professionals que treballin en els serveis públics considerats 
essencials, com ara cossos de seguretat, protecció civil, professionals dels serveis 
d’assistència domiciliària i professionals de serveis penitenciaris.

Més endavant però, la vacunació dels col·lectius essencials es va aturar per una 
decisió estatal i posteriorment, també en el marc de l’estratègia estatal, es va decidir 
reprendre la vaccinació amb AstraZeneca a partir dels 60 anys. En aquest moment, 
i en referència als agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil, es van vacunar imme-
diatament els agents de 60 a 65 anys, abans no hi hagués cap denúncia.
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L’estratègia de vacunació, així com les seves corresponents actualitzacions, han 
estat sempre acordades al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, i es 
poden consultar als enllaços que segueixen:

– Actualització 4, de 26 de febrer de 2021: https://www.mscbs.gob.es/profesio-
nales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actuali-
zacion4_EstrategiaVacunacion.pdf

– Actualització 5, de 5 de març de 2021: https://www.mscbs.gob.es/profesiona-
les/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualiza-
cion5_EstrategiaVacunacion.pdf

– Actualització 6, de 20 d’abril de 2021: https://www.mscbs.gob.es/profesiona-
les/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualiza-
cion6_EstrategiaVacunacion.pdf

– Actualització 7, de 11 de maig de 2021: https://www.mscbs.gob.es/profesiona-
les/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualiza-
cion7_EstrategiaVacunacion.pdf

– Actualització 8, de 22 de juny de 2021: https://www.mscbs.gob.es/profesiona-
les/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualiza-
cion8_EstrategiaVacunacion.pdf

Barcelona, 21 de juliol de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la 
suspensió de la vacunació contra la Covid-19 dels agents de la Policia 
Nacional i la Guàrdia Civil
314-00665/13

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00664/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels 
fons transferits per a desplegar el Pacte d’estat contra la violència 
de gènere el 2019 i el 2020
314-00683/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13307 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00683 a 314-
00685/13 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 
objec tivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta per proporcionar major cohesió a la informació.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion4_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion4_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion4_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion5_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion5_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion5_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion6_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion6_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion6_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion7_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion7_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion7_EstrategiaVacunacion.pdf
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
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion8_EstrategiaVacunacion.pdf
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Actuacions 2019

Departament de la Presidència
– Campanya de publicitat «Ni agressor, ni còmplice. Atura les violències mas-

clistes»
– I Congrés Internacional per a l’erradicació de les violències masclistes
– Exposició bibliogràfica «Fotoperiodistes: mirades a les violències masclistes 

al món»
– Servei d’atenció presencial a les violències masclistes dirigit a adolescents i jo-

ves de fins a 30 anys a Catalunya
– Diagnosi inicial sobre l’ús dels serveis d’atenció a les violències masclistes per 

part de dones migrades a Catalunya
– Model d’abordatge integral de les violències sexuals
– Disseny del model del Servei d’Informació i Atenció a les Dones
– Estudi de les conseqüències dels feminicidis per violència masclista en fills, 

filles i familiars
– Investigació de les ciberviolències masclistes
– Anàlisi de l’Enquesta de Violència Masclista a Catalunya 2016 en clau inter-

seccional
– Projecte d’adaptació de tríptics informatius sobre violències masclistes en Braille
– Edició i garantia d’accessibilitat del Protocol marc per a una intervenció coor-

dinada contra la violència masclista
– Edició i garantia d’accessibilitat de l’informe «10 anys de trajectes de dones en 

situació de violència masclista»
– Edició i garantia d’accessibilitat de la Guia d’ajuts per a dones en situació de 

violència masclista
– Exposició «Lliures i sense por: esborrem les violències sexuals»
– Intervenció als espais de creació musical per a la sensibilització i l’erradicació 

de les violències masclistes
– Disseny del curs semipresencial de capacitació per a l’abordatge de les violèn-

cies masclistes
– Ampliació del Contracte programa d’Administració local i comarcal
– Subvencions a entitats sense ànim de lucre contra la violència masclista
– Projecte d’assessorament a professionals dels serveis d’atenció a les violències 

masclistes
– Tallers formatius sobre les especificitats de les violències masclistes en dones 

amb discapacitat
– Formació d’abordatge a homes que exerceixen violència masclista contra la 

parella en serveis generalistes
– Cicle itinerant «Construïm una Europa feminista lliure de violències masclistes»
– Intervenció formativa sobre l’aplicació de la perspectiva de gènere a l’Escola 

Superior de Música de Catalunya
– Diagnòstic de les necessitats formatives per a l’abordatge de les violències mas-

clistes des d’una perspectiva interseccional
– Curs «Masclisme 2.0: claus de les violències digitals contra les dones»
– Sessió d’actualització formativa sobre l’abordatge de les violències masclistes
– Aplicació per a mòbil sobre sensibilització de les violències masclistes
– Curs «Introducció a la perspectiva de gènere en la formació policial»
– Curs «Gènere i salut: abordatge de les violències masclistes en el sistema sanitari»
– II trobada dels Serveis d’Informació i Atenció a les Dones
– Formació sobre els punts liles (Terres de l’Ebre i Girona)
– Formació sobre els punts liles (Tarragona)
– Formació «Abordant les violències sexuals en clau interdisciplinària»
– Ajudes i recursos per a dones en situació de violència masclista
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– Formació «La informació de les violències masclistes»
– Formació «Introducció a l’abordatge de les violències sexuals»
– Elaboració i difusió del document «La violència sexual a l’esport: guia per a 

persones adultes - (Re)conèixer, parlar i actuar»
– Difusió de la campanya «L’esport contra la violència masclista»

Departament de Justícia
– Formació en violència masclista
– Investigació en violència masclista
– Projecte UVFI (Unitats de Valoració Forense Integral)
– Servei d’acompanyament a les víctimes del delicte en seu judicial
– Creació d’un material pedagògic per a professionals per a l’abordatge de la vio-

lència masclista i les conductes afectivosexuals amb menors i joves de justícia juvenil
– Projecte Malson. Desenvolupament d’una app per a la prevenció i l’abordatge 

de la violència masclista
– Sessions de sensibilització dirigides a menors atesos pels equips de mediació 

i assessorament tècnic
– Sessions de supervisió externa per a l’anàlisi de casos de violència masclis-

ta destinades a professionals de justícia juvenil, centres educatius, equips de medi 
obert i equips tècnics

– Tallers per a l’abordatge i la prevenció de la violència masclista dirigida a me-
nors i joves interns en centres de justícia juvenil o atesos per equips de medi obert

– Escenificació i vídeo social per a l’abordatge i la prevenció de la violència masclista
– Salut afectiva, sexual i reproductiva en els CP Brians1 i CP Dones Barcelona
– Prevenció de la violència sexual des d’una perspectiva de gènere
– Teràpia amb gossos per a dones privades de llibertat
– Monòleg «No solo duelen los golpes»
– Programa de reeducació i prevenció d’actituds masclistes
– Programa d’intervenció grupal per a dones que dansen
– Gestió d’un programa de prevenció de la violència masclista
– Monòleg «La mujer sola»
– Realitat virtual en programes de violència masclista
– Projecte Vincles a Wad-Ras
– Projecte de millora de l’empatia amb les víctimes per a interns i les seves famílies
– Servei de prevenció de la violència masclista
– Serveis d’intervenció psicoterapèutica per a interns amb conductes violentes
– Servei d’intervenció terapèutica grupal amb conductes violentes
– Servei d’intervenció sistèmica individual d’interns de Barcelona i Girona

Departament de Salut
– Jornada de reflexió: valoració de l’impacte de la violència masclista en la salut 

mental de les dones
– Formació a professionals sanitaris sobre mutilació genital femenina
– Teatralització de casos de violència masclista per a la sensibilització de pro-

fessionals de la salut
– Taller: maltractament i violència masclista contra les dones en serveis de salut 

reproductiva
– Jornada violència masclista
– Campanya «Planta cara a la violència masclista»
– Formació en prevenció, detecció i abordatge de casos de violència masclista 

dirigida a professionals d’atenció primària
– Formació en prevenció, detecció i abordatge de casos de violència masclista, 

especialment violència sexual
– Anàlisi i seguiment de l’atenció a dones en situació de violència masclista en 

els recursos de la XAD i salut mental
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– Consum d’alcohol i altres drogues i violència masclista
– Estudi de validació de l’instrument de detecció i cribratge d’homes que agre-

deixen
– Detecció d’homes que agredeixen i de dones en situació de violència masclista 

en centres de la XAD
– Programa de formació a professionals de la salut i l’escola
– Avaluació de la prova pilot TEVI de nens, nenes i joves testimonis de violèn-

cia masclista
– Avaluació del Protocol d’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la 

salut a Catalunya
– Orientacions per al disseny del nou model d’abordatge de la violència masclista 

en l’àmbit sanitari
– Propostes de prevenció, detecció, atenció i recuperació en el marc de l’abordat-

ge de les violències masclistes en l’àmbit de la salut
– Revisió bibliogràfica d’intervencions efectives per a la detecció i l’abordatge de 

les violències masclistes des dels serveis sanitaris
– Formació en eines de cribratge i entrevista clínica per a la detecció en infants 

i joves testimonis de violència masclista o exposats a ella
– Programa de detecció d’estereotips, violència i actituds masclistes en adoles-

cents en l’àmbit escolar
– Atenció psicològica postpenitenciària per a l’abordatge de la violència masclista
– Formació a professionals sanitaris en prevenció i detecció de les violències 

masclistes en població jove i adolescent
– Millora del registre i seguiment de casos de violència des dels Sistemes d’In-

formació del Sistema de Salut
– Curs en línia d’atenció a les violències masclistes en salut
– Definició d’indicadors per a l’avaluació del Model de prevenció, detecció, aten-

ció i recuperació
– La salut de les dones en situació de violència masclista
– Elaboració d’una guia per a professionals sanitaris d’abordatge de les violèn-

cies masclistes cap a dones grans

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
– Jornada de reflexió sobre les experiències de les dones en situació de violència 

masclista quan acudeixen al sistema judicial
– Serveis substitutoris de la llar
– Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a projectes de lluita contra la 

violència masclista en l’àmbit familiar
– Dispositiu d’atenció urgent per a dones en situació de violència masclista i els 

seus fills i filles
– Programa «Temps lliure»
– Reforç de professionals als Serveis d’Intervenció Especialitzada
– Activitats formatives dirigides a professionals de la xarxa d’atenció especia-

litzada
– Programa per a la prevenció i l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit 

familiar
– Programa de sensibilització per a la prevenció de la violència masclista a través 

de l’acció comunitària
– Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a projectes de lluita contra la 

violència masclista en l’àmbit de l’acció comunitària
– Prevenció i abordatge de la violència masclista en l’àmbit laboral i del treball 

remunerat
– Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a projectes de lluita contra la 

violència masclista en l’àmbit laboral i del treball remunerat
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– Centre d’emergència l’Olivar
– Pilot Unitat integrada d’atenció a les víctimes d’abús sexual
– Formació: TEH i perspectiva de gènere
– Formació sobre l’impacte de la violència masclista en dones i els seus fills i filles
– Jornada sobre les conseqüències de la violència contra la infància i l’adoles-

cència
– Servei de pisos assistits per a joves d’entre 16 i 18 anys
– Pisos assistits per a joves d’entre 16 i 21 anys en dificultat SOCial (?), vinculat 

a programes d’inserció laboral
– Alfabetització com a estratègia d’empoderament i detecció davant situacions 

de risc de violència masclista a dones migrades
– Elaboració de materials de formació en prevenció de les violències masclistes 

que poden ser utilitzats com a complement en les formacions i en espais de trobada 
de persones migrades

– Activitats de prevenció de la violència masclista contra dones migrades
– Orientació laboral per a dones migrades per accedir al mercat laboral com a 

estratègia d’empoderament i detecció davant situacions de risc en matèria de vio-
lències masclistes

– Tallers d’acompanyament psicoemocional a joves migrades en matèria de pre-
venció de la violència masclista

– Formació de formadors d’homes de les comunitats practicants de mutilació ge-
nital femenina i matrimonis forçats

– Elaboració i edició de materials de difusió en l’àmbit de les dones migrades
– Equip territorial de professionals de prevenció de les violències masclistes a 

dones migrades
– Equip territorial de professionals de la formació per a l’empoderament de do-

nes migrades contra les violències masclistes i la detecció de casos
– Estratègia de comunicació contra la violència masclista que pateixen les dones 

migrades adaptades al seu context cultural
– Recolzament al teixit associatiu per impulsar la igualtat d’oportunitats i la pre-

venció de violències masclistes entre les persones joves
– L’educació en el temps lliure com a instrument per fomentar la igualtat de gè-

nere i la prevenció de violències masclistes
– Professionals de joventut i instal·lacions juvenils lliures de violència masclista: 

igualtat de gènere, noves masculinitats, diversitats sexuals i abordatge de les violèn-
cies masclistes

– Programa de formació en gènere i violències masclistes per a professionals de 
joventut «3 voltes»

– Prevenció de les violències masclistes i sexuals per a persones joves
– Elaboració i difusió d’eines i recursos per a professionals de joventut i joves per 

impulsar les relacions igualitàries i la prevenció de la violència masclista entre perso-
nes joves

– Incorporació de la perspectiva interseccional i les violències masclistes a la 
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil

– Programa «TABÚ, tu tries què t’hi jugues»
– Impuls de mesures i iniciatives dirigides a l’atenció de l’adolescència en casos 

de violències masclistes
– Impuls de la investigació sobre la violència masclista en l’àmbit de la joventut
– Programa de tallers de prevenció de les violències masclistes a centres d’edu-

cació secundària: «Revoluciona el gènere»
– Projecte pilot de mentoria en una Oficina d’Ocupació per a dones en situació 

de violència masclista
– Elaboració del model d’intervenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

en l’atenció a demandants d’ocupació en situació de violència masclista
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– Formació en violència masclista al personal especialitzat del SOC
– Jornada internacional sobre mentoria amb perspectiva de gènere aplicada a do-

nes en situació de violència masclista
– Comunicació i informació de la Xarxa d’Oficines d’Ocupació i dels serveis i 

programes del SOC per a dones en situació de violència masclista
– Formació per a la detecció de la violència masclista en el Sistema Català de 

Serveis Socials
– Servei d’atenció a homes que exerceixen violència masclista en l’àmbit de la 

parella
– Pla sectorial d’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de les dones amb 

discapacitat
– Pla sectorial d’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de les dones sen-

se llar

Departament de Territori i Sostenibilitat
– Publicació de la Resolució TES/1969/2019, per a prestacions econòmiques 

d’especial urgència per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge
– Nova modalitat de subvenció per a dones en situació de violència masclista
– Prevenció de l’assetjament sexual al transport públic de Catalunya. Diagnosi

Departament d’Educació
– Tallers a alumnat i famílies en centres
– Formació a alumnat dels centres de formació de persones adultes internes en 

seu penitenciària
– Elaboració de materials sobre la prevenció de la violència masclista i igualtat 

de gènere per a persones adultes
– Protocol de prevenció, detecció i atenció de la violència masclista entre l’alumnat
– Formació al professorat
– Fons de material coeducatiu i prevenció de la violència masclista a centres de 

recursos pedagògics i instituts

Departament d’Interior
– Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci
– Enquesta de victimització sobre les violències sexuals a Catalunya
– Accions de formació, informació i sensibilització en matèria de violència mas-

clista
– Accions formatives a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Departament d’Empresa i Coneixement
– Conveni de col·laboració entre la Generalitat, el Consell Interuniversitari de 

Catalunya, les universitats públiques i privades catalanes i la Fundació Institució 
dels Centres d’Investigació de Catalunya

Actuacions 2020

Departament de la Presidència
– Edició, publicació i impressió de l’edició 2020 del document «La violència se-

xual en l’esport: Guia per a persones adultes - (Re) conèixer, parlar i actuar»en cata-
là, castellà i anglès (Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, EADOP)

– Curs formatiu. «Violències sexuals a l’esport: Conèixer, prevenir i actuar» 
(Edició Barcelona/Edició Lleida)

– Conferència. «Entre l’educació corporal i l’abús sexual»
– Curs formatiu en línia «Conèixer, prevenir i actuar. Les violències sexuals a 

l’esport»
– Audiovisual formatiu
– Conferència «Trencant la gàbia de la virilitat: La superació feminista de Super-

man»
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– Conferència «Violència de gènere, dones maltractades i dansa»
– Edició i garantia d’accessibilitat de documents
– Servei informatiu i d’atenció a les violències masclistes dirigit a la població jove
– Conceptualització de la violència obstètrica
– Girona ciutat lliure de violències sexuals
– Les violències masclistes en les dones grans: una aproximació feminista i in-

terseccional
– Diagnosi sobre l’abordatge de les violències sexuals a la Catalunya Central
– Campanya «Som fortes i valentes»
– Ampliació de la prestació de servei de l’Institut Català de les Dones, que in-

corpora la perspectiva de gènere, per orientar i assessorar psicològicament i jurídi-
cament les dones de Catalunya, especialment aquelles que es troben en situacions 
de violència masclista

– Capacitació per a l’abordatge de les violències masclistes
– Disseny MOOC sobre Comunicació, gènere i erradicació de la violència mas-

clista
– II Congrés Internacional per a l’erradicació de les violències masclistes
– Programa d’acompanyament a les professionals dels Serveis d’Informació i 

Atenció a les Dones
– Curs de formació «Introducció a l’abordatge de les violències sexuals»
– Cursos de formació sobre «Abordatge en serveis generalistes d’homes que 

exerceixen la VM contra les seves parelles»
– Introducció a les violències masclistes en entorns digitals
– Disseny d’un microcurs sobre perspectiva de l’agressor
– Elaboració d’un estudi comparatiu de protocols per a l’abordatge de les violèn-

cies masclistes en la infància i la joventut
– Curs de formació sobre introducció al trauma relacional complex en situacions 

de violència masclista
– Cursos sobre violència masclista. Aspectes de la conducta violenta i perspec-

tiva de l’agressor
– Cursos sobre formació en universitats de comunicació
– Formació sobre abordatge de les violències sexuals en l’oci nocturn
– Impressió de l’exposició itinerant «Lliures i sense por»
– Commemoració del dia internacional per l’eliminació de les violències cap a 

les dones
– Enregistrament i edició d’un vídeo commemoratiu del 25 de novembre: Lleida
– Enregistrament i edició d’un vídeo commemoratiu del 25 de novembre: Girona
– Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització de projectes per 

a l’erradicació de la violència masclista.
– Subvencions a entitats locals de menys de 20.000 habitants
– Ampliació del Contracte programa amb ajuntaments de més de 20.000 habi-

tants, consells comarcals i altres ens supramunicipals, per incrementar els serveis 
d’informació i atenció a dones

– Inserció de publicitat en línia de la campanya #AgafaelGuant, infants i joves 
lliures de Violències masclistes

– Inserció de mitjans per a la difusió de la campanya de sensibilització «Ni 
agressor, ni còmplice. atura les violències masclistes»

– Anunci del Servei 900900120 en un número especial de la revista Crític
– Producció de mascaretes sanitàries amb missatges contra les violències masclistes
– El món lila a l’escola: projecte de prevenció de violències masclistes en edu-

cació primària
– Campanya per unes Terres de l’Ebre lliures de violències sexuals
– Contractació de personal per dur a terme projectes finançats amb fons del Pac-

te d’Estat contra la Violència de Gènere
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Departament de Justícia
– Formació específica en violència masclista
– Recerca específica en violència masclista
– Projecte UVFI (Unitats de Valoració Forense Integral) (2a fase)
– Servei d’Acompanyament a la Víctima del Delicte (SAVD) en seu judicial
– Tallers per a l’abordatge i la prevenció de la violència de gènere dirigits a menors 

i joves internats en els centres de justícia juvenil o atesos pels equips de medi obert
– Sessions de supervisió externa per a l’anàlisi de casos de violència de gènere 

destinades a professionals de justícia juvenil, de centres educatius, d’equips de medi 
obert i d’equips tècnics.

– Píndoles formatives de sensibilització i suport a l’execució de Treballs en Be-
nefici de la Comunitat (TBC)

– Violència sexual des d’una perspectiva de gènere (pressupost 2019 i 2020)
– Teràpia amb animals
– Dones que dansen. Empoderament de les dones i vinculació amb entitats exter-

nes mitjançant la biodansa. Acompanyament en l’externalització
– Flamenc terapèutic
– Realitat virtual per a víctimes i agressors
– Elaboració participada d’un programa d’intervenció amb homes que exercei-

xen violència masclista per aplicar en medi obert per als centres penitenciaris
– Programa de prevenció d’actituds masclistes
– Intervenció per a agressors sexuals infantils i pedòfils que compleixen mesures 

de privació de llibertat
– Obres de teatre amb debat posterior sobre la temàtica de la discriminació i la 

violència de gènere
– Assessorament a professionals que treballen en intervenció de violència de gènere
– Supervisió de casos d’èxit i de reincidència vinculats amb la violència de gènere
– Assessorament per a professionals de serveis penitenciaris que poden fer in-

tervenció especialitzada amb agressors sexuals infantils i pedòfils que compleixen 
mesures de privació de llibertat

– Elaboració d’un manual per a l’atenció i derivació dels homes que exerceixen 
violència masclista als serveis especialitzats de la comunitat

Departament de Salut
– Elaboració d’un qüestionari per realitzar una enquesta a professionals de la sa-

lut sobre l’atenció de les dones en situació de violència masclista
– Assessorament per a la redacció de la versió definitiva del Model d’atenció a la 

salut de les dones que viuen o han viscut situacions de violència masclista i la dels 
seus fills i filles, a Catalunya

– Revisió del Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la 
salut a Catalunya (2010) i adaptacions al model d’atenció a la salut de les dones que 
viuen o han viscut situacions de violència masclista a Catalunya (2020)

– Bases per al disseny d’una eina de cribratge oportunista amb una revisió prèvia 
de les existents a Catalunya, estatals i internacionals

– Efecte de les desigualtats de gènere i les violències sexuals en la vulnerabilitat 
davant les infeccions de transmissió sexual en dones joves a Catalunya

– Estudi de prevalença d’antecedents de violència gènere a població penitencià-
ria femenina

– Reforç dels serveis de salut mental per a l’atenció de les dones en situació de 
violència masclista en el marc de la pandèmia de la Covid-19

– Elaboració de materials de consulta virtual per donar suport als professionals 
d’atenció de menors testimonis de violència. Escolta’m («Escolta»)

– Socializació del nou Model de política pública d’atenció a les dones en situació 
de violència masclista i dels seus fills i filles
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– Bases per a la convocatòria de bones pràctiques del nou Model de política 
pública d’atenció a les dones en situació de violència masclista i dels seus fills i 
filles

– Estimació del cost econòmic del nou Model de política pública d’atenció a les 
dones en situació de violència masclista i dels seus fills i filles.

– Estimació del cost benefici social del nou Model de política pública d’atenció a 
les dones en situació de violència masclista i dels seus fills i filles

– Estratègia i accions de comunicació del nou Model d’atenció a les dones en si-
tuació de violència masclista i dels seus fills i filles

– Avaluació econòmica de la implantació del programa Tevi
– Elaboració de materials per a la formació de professionals en l’atenció al col-

lectiu de dones discapacitades víctimes de violència masclista
– Formació de professionals ASSIR i professionals de salut i escola en l’atenció 

a joves i adolescents per abordar la violència masclista
– Projecte ADONA’T, de prevenció i atenció a dones víctimes de violència mas-

clista en contextos de prostitució
– Sexus: Promoció de la salut sexual adreçada a la població jove a través de la 

prevenció de les violències masclistes i LGTBIfòbiques
– Projecte «Tenint cura dels seleccionats. El meu espai»
– Impartició de formació en línia sobre millora de l’atenció a casos de violència 

masclista per a professionals sanitaris
– Producció de material formatiu en línia via web o mòbil, sobre com afrontar la 

violència masclista sobre el col·lectiu LGBTI+ per a professionals sanitaris
– Activitat formativa Arts in health «Atles del laberint de la violència masclis-

ta». Millora de la comunicació dels professionals sanitaris en contextos de violència 
masclista a través de la interacció amb l’art

– Accions comunicatives de difusió al territori de la formació adreçada al col·lec-
tiu dels i les professionals de l’àmbit de la salut

– II Jornada de sensibilització de Violència Masclista per a professionals de 
l’Institut Català de la Salut

– Disseny d’eina screening i cribratge psicopatològic en dones a la presó

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
– Programa de formació i assessorament en gènere i violències masclistes per a 

professionals de joventut «3 voltes»
– Prevenció de violències masclistes i sexuals per a persones joves
– elaboració i difusió d’eines i recursos per als professionals de joventut i per a 

joves, per impulsar les relacions igualitàries i la prevenció de violències de gènere 
entre les persones joves

– Incorporació de la perspectiva de la interseccionalitat i les violències de gènere 
a la xarxa nacional d’emancipació juvenil

– Programa «Tabú, tu tries què t’hi jugues!»
– Impuls de mesures i iniciatives dirigides a l’atenció de l’adolescència en casos 

de violències de gènere
– Impuls de la recerca sobre la violència masclista en l’àmbit de la joventut
– Programa de tallers de prevenció de les violències masclistes en centres d’edu-

cació secundària «revoluciona el gènere»
– Protocol equipaments
– Creació de continguts monogràfics
– Vinils per a la comunicació no sexista
– Tallers sobre coeducació
– Els equipaments cívics com a espais de cures
– Formacions per a professionals
– Dossier pedagògic punts òmnia
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– Celebració del 8 de març
– Cicle webinars la prevenció de les violències. masclistes a la infància i adoles-

cència
– Cicle webinars construint espais lliures de violències masclistes
– Campanya Violència de gènere i dones grans
– Material de sensibilització
– Conferències per a la promoció del joc coeducatiu i material de sensibilizació 

sobre joc educatiu
– Unitat integrada d’atenció a les víctimes d’abús sexual
– Centre d’emergència «L’olivar»
– Servei de pisos assistits per a joves de 16 a 18 anys
– Prevenció i abordatge de la violència masclista en l’àmbit laboral i del treball 

remunerat
– Formació i materials per a la igualtat de gènere i la prevenció i abordatge de les 

violències masclistes en l’àmbit de l’educació en el temps lliure
– Formació de prevenció, detecció i intervenció en casos de violència masclista 

per a professionals del sistema català de serveis socials
– Formació per a la prevenció, detecció i intervenció amb homes que exerceixen 

violències masclistes en el sistema català de serveis socials
– Elaboració i edició d’un manual d’intervenció en casos de violència masclista 

per a les professionals del sistema català de serveis socials
– Elaboració del contingut de la formació i desenvolupament de formacions we-

binar per a la prevenció, detecció i intervenció de violències masclistes amb dones 
grans, dones discapacitades i dones amb problemes de salut mental

– Dispositiu d’atenció urgent per a dones en situació de violència masclista i els 
seus fills i filles a càrrec

– Programa per a la prevenció i l’abordatge de la violència de gènere de Catalu-
nya en els àmbits laboral, social i comunitari

– Nous serveis d’intervenció especialitzada
– Nous serveis d’acollida substitutoris de la llar
– Reforç de professionals en els serveis d’intervenció especialitzada
– Campanya de comunicació dirigida a dones migrants víctimes de violència de 

gènere
– Formació a joves d’origen migrant sobre les noves masculinitats com a preven-

ció de la violència masclista
– Equip de professionals de prevenció de la violència masclista a dones migrants
– Implementació del protocol de prevenció del matrimoni forçat
– Formació per a l’empoderament de dones migrants com a prevenció de la vio-

lència masclista
– Formació dels professionals del servei públic d’ocupació de Catalunya en 

l’atenció a les demandants d’ocupació en situació de violència masclista
– Assistència tècnica per al personal professional de les oficines d’ocupació espe-

cialitzat en l’atenció a les persones demandants d’ocupació en situació de violència 
masclista

– Formació experimental en metodologies d’abordatge de la violència masclista. 
instruments per a la prevenció de les pràctiques d’abús en joves

– Servei d’interpretació i traducció en les oficines d’ocupació per a l’atenció a 
dones estrangeres en situació de violència de masclista

– Materials de comunicació de la xarxa de les oficines d’ocupació per a l’atenció 
a les dones en situació de violència masclista i dels programes d’ocupació juvenil

Departament de Territori i Sostenibilitat
– Assistència tècnica: Anàlisi de tipologies de solucions aplicades
– Assistència tècnica assetjament sexual TP
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– Difusió i sensibilització de les actuacions d’habitatge específiques per a dones 
en situació de violència de gènere

– Prestacions econòmiques d’especial urgència per a dones en situacions d’emer-
gència en l’àmbit de l’habitatge

– Subvenció per a dones víctimes de violència de gènere
– Assessorament, formació i suport en matèria d’habitatge per atendre els casos 

de violència de gènere

Departament d’Educació
– Tallers a alumnat i famílies en centres educatius
– Formació a professorat en prevenció de violència masclista
– Elaboració de materials sobre prevenció de la violència masclista i igualtat de 

gènere per a persones adultes
– Protocol de prevenció, detecció i atenció de la violència masclista entre l’alumnat
– Pla les escoles lliures de violència

Departament d’Interior
– Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci
– Enquesta de victimització sobre les violències sexuals a Catalunya
– Accions d’informació, seguiment, sensibilització i anàlisi en matèria de violèn-

cia de gènere a càrrec de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
– Accions formatives i de recerca a càrrec de l’Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya

Departament d’Empresa i Coneixement
– Accions de les universitats públiques i privades catalanes i la Fundació Insti-

tució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) per desenvolupar projectes 
innovadors de sensibilització i prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe i 
altres violències masclistes i realitzar formació i projectes d’estudis i mesures per a 
l’eliminació de conductes masclistes en la comunitat universitària

– Beques INDOVIG, per al foment i l’impuls de la innovació docent en matèria 
de violència de gènere amb capacitat transformadora i contractació d’un tècnic/a de 
gestió

L’avaluació per a l’any 2019 del Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere in-
forma que l’Administració de la Generalitat ha realitzat una despesa total de 40,6 M€ 
en l’abordatge de les violències masclistes, dels quals 19,1 M€ (47%) provenen dels 
fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere segons el pressupost justificat al 
Ministeri d’Igualtat.

L’avaluació per a l’any 2020 del Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gène-
re informa que l’Administració de la Generalitat ha realitzat una despesa total de 
39,2 M€ en l’abordatge de les violències, dels quals 11,4 M€ (29%) provenen dels 
fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere d’acord amb pressupost justi-
ficat al Ministeri d’Igualtat. La diferència entre les xifres de despesa dels dos anys 
respon al fet que l’import del 2019 referent al Pacto de Estado incorpora una part 
important de la despesa en l’abordatge de les violències i provinent del Pacto de 
Estado del 2018 donat que l’ingrés de la quantitat corresponent a l’esmentat exercici 
es va fer efectiva les darreres setmanes de l’exercici sense possibilitats d’execució. 
Per altra banda la despesa menor durant l’any 2020 és causada per l’impacte de les 
mesures adoptades per fer front a la pandèmia de la Covid-19 que, des del mes de 
març de 2020, van condicionar les activitats presencials.

Per a l’any 2021 es té previst donar continuïtat a la distribució i als projectes pre-
sentats pels departaments l’any 2020.

Barcelona, 1 d’agost de 2021
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
transferits del fons del Pacte d’estat contra la violència de gènere 
que s’han destinat a lluitar contra la violència masclista el 2019 
i el 2020
314-00684/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13307 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00683/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació 
dels recursos del Pacte d’estat contra la violència de gènere el 2021
314-00685/13

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13307 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00683/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la condició 
de personal essencial dels agents de la Policia Nacional 
i de la Guàrdia Civil que presten servei a Catalunya
314-00716/13

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12753 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00716/13 a 
314-00726/13 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.

Al mes de febrer es va llençar una nova convocatòria per al personal essencial. 
Aquesta anava adreçada a aquelles persones que no s’haguessin vacunat durant la 
primera convocatòria, que no haguessin passat la Covid-19 en els darrers sis mesos, 
que no fossin un cas positiu de Covid-19 o un cas estret en el moment de vacunació, 
i que formessin part d’un dels següents grups professionals essencials: Tot el per-
sonal dels centres educatius i professionals que treballin en els serveis públics con-
siderats essencials, com ara cossos de seguretat, protecció civil, professionals dels 
serveis d’assistència domiciliària i professionals de serveis penitenciaris.

Més endavant però, la vacunació dels col·lectius essencials es va aturar per una 
decisió estatal i posteriorment, també en el marc de l’estratègia estatal, es va decidir 
reprendre la vaccinació amb AstraZeneca a partir dels 60 anys. En aquest moment, 
i en referència als agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil, es van vacunar imme-
diatament els agents de 60 a 65 anys, abans no hi hagués cap denúncia.
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L’estratègia de vacunació, així com les seves corresponents actualitzacions, han 
estat sempre acordades al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, i 
es poden consultar als enllaços que segueixen:

– Actualització 4, de 26 de febrer de 2021: https://www.mscbs.gob.es/profesio-
nales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actuali-
zacion4_EstrategiaVacunacion.pdf

– Actualització 5, de 5 de març de 2021: https://www.mscbs.gob.es/profesiona-
les/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualiza-
cion5_EstrategiaVacunacion.pdf

– Actualització 6, de 20 d’abril de 2021: https://www.mscbs.gob.es/profesiona-
les/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualiza-
cion6_EstrategiaVacunacion.pdf

– Actualització 7, de 11 de maig de 2021: https://www.mscbs.gob.es/profesiona-
les/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualiza-
cion7_EstrategiaVacunacion.pdf

– Actualització 8, de 22 de juny de 2021: https://www.mscbs.gob.es/profesiona-
les/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualiza-
cion8_EstrategiaVacunacion.pdf

Barcelona, 21 de juliol de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de 
no considerar personal essencial els agents de la Policia Nacional 
i de la Guàrdia Civil que presten servei a Catalunya
314-00717/13

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12753 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00716/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no va incloure els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia 
Civil com a col·lectius prioritaris en la vacunació contra la Covid-19
314-00718/13

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12753 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00716/13.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion4_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion4_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion4_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion5_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion5_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion5_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion6_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion6_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion6_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion7_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion7_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion7_EstrategiaVacunacion.pdf
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
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion8_EstrategiaVacunacion.pdf
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu que 
justifica l’exclusió dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia 
Civil que presten servei a Catalunya dels col·lectius prioritaris en 
la vacunació contra la Covid-19
314-00719/13

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12753 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00716/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
per a vacunar contra la Covid-19 els agents de la Policia Nacional 
i de la Guàrdia Civil que presten servei a Catalunya
314-00720/13

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12753 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00716/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’agilitar 
la vacunació contra la Covid-19 dels agents de la Policia Nacional i la 
Guàrdia Civil que presten servei a Catalunya
314-00721/13

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12753 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00716/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la condició de 
personal essencial dels agents de Salvament Marítim que presten 
servei a Catalunya
314-00722/13

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12753 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00716/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de no 
considerar personal essencial els agents de Salvament Marítim que 
presten servei a Catalunya
314-00723/13

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12753 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00716/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals 
no va incloure els agents de Salvament Marítim en els col·lectius 
prioritaris de vacunació contra la Covid-19
314-00724/13

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12753 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00716/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius 
clínics o sanitaris per a excloure els agents de Salvament Marítim 
dels col·lectius prioritaris de vacunació contra la Covid-19
314-00725/13

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12753 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00716/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
per a vacunar els agents de Salvament Marítim que presten servei 
a Catalunya
314-00726/13

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12753 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00716/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suspensió de la 
vacunació prioritària dels servidors públics i el personal assimilable
314-00895/13

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00895/13 us in-
formo del següent:

El passat 21 de juliol vaig donar resposta a unes preguntes escrites, presentades 
per el mateix diputat, en les quals donava resposta a la qüestió plantejada, concreta-
ment les iniciatives 314-00664/13 i 314-00665/13.

Barcelona, 5 d’agost de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els processos de 
selecció de personal, de personal interí o de provisió de places del 
Departament de la Presidència de la convocatòria de les eleccions 
del 14 de febrer de 2021 ençà
314-00955/13

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12994 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00955/13 fins a 
la 314-00965/13 us informo del següent:

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

A continuació es desglossen els processos de selecció impulsats pel Departament 
de la Presidència d’ençà de la convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalu-
nya celebrades el 14 de febrer de 2021.

Convocatòries de provisió definitiva mitjançant concurs específic de mèrits i 
capacitats: 

Data
publicació Convocatòria Nom del lloc Unitat orgànica

31/03/2021 PRE/01/21
Responsable de suport de 
l’oficina de comunicació

Direcció General de 
Comunicació del Govern

31/03/2021 PRE/02/21
Responsable del Museu i Centre 
d’Estudis de l’Esport Melcior Colet

Secretaria General de 
l’Esport i de l’Activitat Física

07/04/2021 PRE/03/21

Responsable tècnic/a d’obres 
i manteniment.

Direcció de Serveis
Responsable del patrimoni del 
Palau de la Generalitat.

12/04/2021 PRE/04/21
Responsable de suport 
documental

Gabinet Jurídic de la 
Generalitat de Catalunya
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Els 5 llocs de treball convocats per provisió definitiva s’han realitzat pel sistema 
de concurs específic de mèrits i capacitats. No s’ha convocat cap provisió definitiva 
pel sistema de lliure designació en el període esmentat.

Ofertes per a la cobertura provisional d’un lloc de treball amb personal funcio-
nari de carrera o interinatge: 

Data
publicació

Ref.
Oferta Nom del lloc Unitat orgànica

21/01/2021 PRE001 Advocat/ada de la Generalitat
Gabinet Jurídic - D.G. Serveis 
Consultius i Coordinació 
Jurídica

12/01/2021 PRE002 Advocat/ada de la Generalitat
Gabinet Jurídic - D.G. 
d’Assumptes Contenciosos

12/01/2021 PRE003 Tècnic/a superior D.G. d’Administració Local

27/01/2021 PRE004 Tècnic/a superior
D. G. de Comunicació del 
Govern

18/01/2021 PRE008
Responsable d’Estudis de 
Cooperació

D.G. d’Administració Local

22/02/2021 PRE010 Tècnic/a superior Direcció de Serveis
20/01/2021 PRE012 Responsable Selecció i Provisió Direcció de Serveis

27/01/2021 PRE014 Tècnic/a superior
D. G. de Mitjans de 
Comunicació

28/01/2021 PRE015 Advocat/ada (UD-Interior) Gabinet jurídic

01/02/2021 PRE016 Tècnic/a superior
D. G. de Coordinació 
Interdepartamental

08/02/2021 PRE018 Tècnic/a superior
D. G. de Coordinació 
Interdepartamental

11/02/2021 PRE019 Tècnic/a de gestió
Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya

22/02/2021 PRE020 Tècnic/a superior
Secretaria General de la 
Presidència

18/02/2021 PRE021 Tècnic/a superior Direcció de Serveis
08/02/2021 PRE022 Tècnic/a superior D.G. d’Administració Local

12/02/2021 PRE023 Tècnic/a superior
D.G. de Coordinació 
Interdepartamental

16/02/2021 PRE024
Secció de Coordinació 
Administrativa

Consell Català de l’Esport

23/02/2021 PRE027
Responsable de l’Oficina 
d’Informació de l’ICD a Girona

Institut Català de les Dones

23/02/2021 PRE028 Tècnic/a de gestió Institut Català de les Dones

17/02/2021 PRE029
Responsable de grup en 
matèria Tributària

Gabinet Jurídic-D.G. 
D’Assumptes Contenciosos

23/02/2021 PRE030 Administratiu/iva Gabinet Jurídic
04/03/2021 PRE031 Subaltern/a Oficina del President

24/02/2021 PRE032 Administratiu/iva
Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya

25/02/2021 PRE033
Responsable Centre d’Atenció a 
l’Usuari del SIGOV

Oficina del Govern

25/03/2021 PRE034 Tècnic/a de gestió
Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya

25/03/2021 PRE035 Administratiu/iva
Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya

01/03/2021 PRE036 Tècnic/a superior D.G. d’Administració Local

03/03/2021 PRE037

Responsable del procediment 
de la gestió econòmica, 
contractació menors i altres 
despeses

Direcció de Serveis

01/03/2021 PRE038 Tècnic/a superior (dret) Direcció de Serveis
01/03/2021 PRE039 Tècnic/a superior D.G. de Mitjans de Comunicació

09/03/2021 PRE041 Advocat/ada de la Generalitat
Gabinet Jurídic - D.G. Serveis 
Consultius i Coordinació 
Jurídica

25/03/2021 PRE042 Tècnic/a de gestió
Secretaria General de la 
Presidència
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Data
publicació

Ref.
Oferta Nom del lloc Unitat orgànica

15/03/2021 PRE043
Diplomat/ada arquitecte/a 
tècnic/a

Secretaria General de la 
Presidència

25/03/2021 PRE047
Secció suport a entitats 
esportives

Consell Català de l’Esport

18/03/2021
PRE049 Advocat/ada de la Generalitat

Gabinet Jurídic - D.G. 
d’Assumptes Contenciosos

18/03/2021 PRE052 Responsable jurídic/a Oficina del Govern
12/04/2021 PRE057 Tècnic/a superior D.G. de Mitjans de Comunicació
12/04/2021 PRE058 Tècnic/a superior Direcció de Serveis
14/04/2021 PRE059 Tècnic/a superior D.G. de Mitjans de Comunicació

23/04/2021 PRE060
3 Tècnics/ques superiors 
(FEDER Covid)

D.G. d’Administració Local

23/04/2021 PRE061
3 Tècnics/ques superiors 
(FEDER Covid)

D.G. d’Administració Local

14/04/2021 PRE062 Tècnic/a superior
Entitat Autònoma del Diari 
Oficial i de Publicacions

20/04/2021 PRE065
Advocat/ada de la Generalitat 
(UD Territori)

Gabinet Jurídic (UD Territori i 
Sostenibilitat)

26/04/2021 PRE066 Administratiu/iva
Gabinet Jurídic - D.G. 
d’Assumptes Contenciosos

27/04/2021 PRE067 Tècnic/a superior
Institut d’Estudis per a 
l’Autogovern

29/04/2021 PRE068 Administratiu/iva
Gabinet Jurídic - D.G. de Dret i 
Assumptes Constitucionals

29/04/2021 PRE069 Administratiu/iva Institut Català de les Dones

Ofertes per a la cobertura de llocs de treball amb personal laboral: 

Data 
publicació

Ref.
Oferta Nom del lloc Unitat orgànica

26/01/2021 PRE005 Periodista
D. G. de Comunicació del 
Govern 

14/01/2021 PRE006 Periodista
D. G. de Comunicació del 
Govern 

15/01/2021 PRE007 D1 Oficial de 1a Manteniment
Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya

15/01/2021 PRE009 D1 Oficial de 1a Manteniment Consell Català de l’Esport
26/01/2021 PRE013 Subaltern/a Centre d’Alt Rendiment Esportiu
03/02/2021 PRE017 Administratiu/iva Centre d’Alt Rendiment Esportiu

16/02/2021 PRE025
Àrea de Contractació, Patrimoni 
i Documentació 

Entitat Autònoma del Diari 
Oficial i de Publicacions

17/02/2021 PRE026 Administratiu/iva Centre d’Alt Rendiment Esportiu

10/03/2021 PRE040
Àrea de Contractació, Patrimoni 
i Documentació 

Entitat Autònoma del Diari 
Oficial i de Publicacions

15/03/2021 PRE044 Administratiu/iva Centre d’Alt Rendiment Esportiu
17/03/2021 PRE045 D1 Oficial de 1a Manteniment Consell Català de l’Esport
16/03/2021 PRE046 D1 Recepcionista Consell Català de l’Esport

18/03/2021 PRE050 A3 Tècnic/a Lingüista
Entitat Autònoma del Diari 
Oficial i de Publicacions

18/03/2021 PRE051 C1 Tècnic/a administratiu/va
Entitat Autònoma del Diari 
Oficial i de Publicacions

26/03/2021 PRE053
Àrea de Contractació, Patrimoni 
i Documentació 

Entitat Autònoma del Diari 
Oficial i de Publicacions

06/04/2021 PRE054 C1 Tècnic/a administratiu/va
Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya

09/04/2021 PRE055 D2 Cambrer/a-Netejador/a Consell Català de l’Esport

08/04/2021 PRE056 C1 Tècnic/a administratiu/va
Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya

14/04/2021 PRE063 C1 Tècnic/a administratiu/iva
Gabinet Jurídic - D.G. 
d’Assumptes Contenciosos 

15/04/2021 PRE064 Cap de 2a d’administració
Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya
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Durant el mes d’abril de 2021 s’han publicat, amb caràcter urgent, ofertes de co-
bertura de llocs de treball que han quedat vacants. La impossibilitat de redistribuir 
les tasques entre la resta d’efectius disponibles sense que es produeixi una signifi-
cativa disminució i alteració de la qualitat del treball i/o eventuals endarreriments 
en els terminis, així com l’augment de les càrregues de treball per diferents motius, 
han motivat les contractacions o els nomenaments efectuats durant el mes d’abril. 
La urgència ve motivada per la impossibilitat d’esperar al procediment general de 
cobertura, ja que aquesta espera comportaria una distorsió en el funcionament ordi-
nari de l’Administració.

Pel que fa als terminis en la publicitat de les ofertes, s’ha respectat en tot moment 
el que determina l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017.

Concretament, els motius de la necessitat de cobertura de les places següents són 
els que s’indiquen a continuació: 

Lloc Unitat orgànica Motiu

Tècnic/a superior DG Mitjans de comunicació Vacant per jubilació

Advocat/ada
Gabinet Jurídic al Departament 
de Territori

Vacant 

Tècnic/a sup. (6 llocs) DG d’Administració Local Programa temporal FEDER

Tècnic/a superior
Entitat Autònoma del Diari 
Oficial i de Publicacions

Reforç

Tècnic/a administratiu
Direcció General d’Assumptes 
Contenciosos del Gabinet 
Jurídic

Lloc de treball de relleu per un 
50% de jornada de la persona 
titular.

Administratiu
Direcció General d’Assumptes 
Contenciosos del Gabinet 
Jurídic

Vacant per jubilació

Cap d’administració
Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya (INEFC)

Substitució Incapacitat Temporal

Barcelona, 14 de juliol de 2021
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la provisió de llocs 
de treball del Departament de la Presidència pel sistema de mèrits i 
capacitats i per lliure designació de la convocatòria de les eleccions 
del 14 de febrer de 2021 ençà
314-00956/13

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12994 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00955/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els processos de 
contractació de personal laboral del Departament de la Presidència 
de la convocatòria de les eleccions del 14 de febrer de 2021 ençà
314-00957/13

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12994 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00955/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó de la urgència 
de les convocatòries del Departament de la Presidència de l’abril del 
2021 i els informes que la justifiquen
314-00958/13

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12994 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00955/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de 
la urgència per a cobrir una plaça de tècnic superior a la Direcció 
General de Mitjans de Comunicació
314-00959/13

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12994 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00955/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de 
la urgència per a cobrir una plaça d’advocat al Gabinet Jurídic del 
Departament de Territori i Sostenibilitat
314-00960/13

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12994 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00955/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de 
la urgència per a cobrir sis places de tècnic superior a la Direcció 
General d’Administració Local
314-00961/13

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12994 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00955/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació 
de la urgència per a cobrir una plaça de tècnic superior a l’Entitat 
Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
314-00962/13

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12994 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00955/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació 
de la urgència per a cobrir una plaça de tècnic administratiu a la 
Direcció General d’Assumptes Contenciosos del Gabinet Jurídic 
del Departament de la Presidència
314-00963/13

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12994 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00955/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la 
urgència per a cobrir una plaça d’administratiu a la Direcció General 
d’Assumptes Contenciosos del Gabinet Jurídic del Departament de la 
Presidència
314-00964/13

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12994 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00955/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de 
la urgència per a cobrir una plaça de cap d’administració a l’Institut 
Nacional d’Educació Física de Catalunya
314-00965/13

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12994 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00955/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
el CAP Vilassar de Dalt (Maresme) tanca a les vuit del vespre
314-00969/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00969/13, 
314-00970/13, 314-00976/13, 314-00977/13 i 314-00986/13, 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 situació epidemiològica ha comportat haver de canviar circuits assistencials 
per tal de garantir la seguretat tant de pacients com de professionals, així com dur a 
terme reordenacions de plantilla per a poder donar resposta a la situació provocada 
per la Covid-19.

Respecte a l’atenció primària al Centre d’Atenció Primària (CAP) de Vilassar 
de Dalt, l’horari d’atenció habitual dels centres d’atenció primària és de les 8 h a 
les 20 h, de dilluns a divendres. D’altra banda, el centre d’atenció sanitària a Caldes 
d’Estrac no és un CAP sinó un Consultori Local que pertany a l’Equip d’Atenció 
Primària (EAP) de Sant Andreu de Llavaneres, amb capçalera al CAP de Sant An-
dreu de Llavaneres.

Tot i que la pandèmia ha tensionat l’atenció primària, cap d’aquests CAP, ni tam-
poc el d’Argentona, es considera que estigui congestionat, i en aquests moments 
presten servei a ple rendiment.

Barcelona, 4 d’agost de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
el CAP Vilassar de Dalt (Maresme) tanca els caps de setmana
314-00970/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00969/13.



BOPC 104
9 de setembre de 2021

1.25.15. Preguntes per escrit 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és raonable que 
els veïns de Vilassar de Dalt (Maresme) tinguin el servei de pediatria 
a Cabrils
314-00971/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00971/13, 
314-00972/13, 314-00975/13, 314-00981/13, 314-00985/13, 314-00988/13 i 314-
00989/13 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.

Amb motiu de la pandèmia, i per tal de garantir els circuits de seguretat tant dels 
adults com dels nens, es va dur a terme una reordenació de l’atenció pediàtrica. Així, 
des del mes de gener passat, al Consultori Local de Cabrils es fa l’atenció pediàtrica 
de tota l’Àrea Bàsica de Salut corresponent; segons les ràtios establertes pel mapa 
sanitari, hi ha els recursos suficients per atendre els infants, i val a dir que aquest 
servei està funcionant de manera molt satisfactòria.

Mentre que al municipi de Cabrera, actualment l’atenció de la pediatria progra-
mada es fa al Consultori Local del Nucli Urbà, els dilluns, dimecres, dijous i diven-
dres, de 8 h a 14 h, i els dimarts de 14 h a 20 h; i l’atenció pediàtrica per patologia 
aguda de l’Àrea Bàsica de Salut està concentrada al Consultori Local del Pla de 
l’Avellà, de dilluns a divendres, de 8 h a 20 h. Per tant, l’atenció pediàtrica al mu-
nicipi està coberta de dilluns a divendres, de 8 h a 20 h. Fora d’aquests horaris, en 
cas d’urgència, la població de Cabrera pot adreçar-se al Punt d’Atenció Continuada 
(PAC) Doctor Guillermo Masriera de Vilassar de Mar, de dilluns a divendres de 
20 h a 8h; els dissabtes, diumenges i festius, de 8 h a 8 h. I també pot adreçar-se al 
Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Maresme, situat a Mataró, que dona 
servei a la ciutadania del Maresme Central i atén les urgències de baixa i mitjana 
complexitat de medicina general i pediatria les 24 h del dia, tots els dies de l’any.

Al municipi de Dosrius, des del gener de 2021, una persona professional d’infer-
meria fa l’atenció pediàtrica programada 2 dies a la setmana al Consultori Local; 
la resta de visites pediàtriques s’atenen al CAP d’Argentona, on hi ha un equip de 
pediatria territorial. El Consultori Local de Can Massuet obre un dia a la setmana 
per atendre únicament els malalts crònics (amb un professional d’infermeria i un 
administratiu) i un altre dia per fer les visites domiciliàries dels pacients que no es 
poden desplaçar.

La concentració de professionals permet augmentar l’expertesa dels professionals. 
A més, poder disposar d’un equip més ampli garanteix més hores d’atenció, i més 
capacitat de resposta i de resolució. Així mateix, i d’acord amb les dades del passat 
mes d’abril, tots els infants tenen visita amb el pediatra abans de 5 dies. Cal recor-
dar que si la demanda és urgent, aquesta es resol en el moment ja siguin per l’equip 
pediàtric o bé pels professionals de medicina familiar, de tal manera que si no es pot 
resoldre al Consultori Local es deriva al CAP i, si cal, a l’Hospital de Mataró.

Barcelona, 4 d’agost de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el consultori local 
de Cabrils té prou recursos per a atendre els infants de Cabrils i de 
Vilassar de Dalt
314-00972/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00971/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
els veïns de Cabrils (Maresme) tenen el servei d’urgències a Mataró
314-00973/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00973/13 i 
314-00978/13 a 314-00980/13 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.

Pel que fa a les Urgències, i segons el Pla Nacional d’Urgències de Catalunya 
(PLANUC), els recursos d’atenció urgent al territori, a banda de l’Hospital de Ma-
taró, són els següents: En primer lloc, el nou Centre d’Urgències d’Atenció Primària 
(CUAP) Maresme, ubicat a Mataró, que es va posar en funcionament el passat dia 
3 de maig i que dona servei a la ciutadania del Maresme Central. El CUAP atén les 
urgències de baixa i mitjana complexitat de medicina general i pediatria les 24 h del 
dia, tots els dies de l’any. Es tracta del primer dispositiu d’aquestes característiques 
que hi ha a la comarca del Maresme per donar resposta des de l’atenció primària a 
les demandes d’atenció urgent de la població, amb l’ampliació de l’horari i la millo-
ra de la capacitat de resolució d’urgències de baixa i mitjana complexitat. A més, 
inclou suport vital avançat, amb estabilització inicial fins a l’arribada de les unitats 
del Servei d’Emergències Mèdiques.

També el Punt d’Atenció Continuada Doctor Guillermo Masriera de Vilassar de 
Mar, atén les urgències de dilluns a divendres, de 20 h a 8h; els dissabtes, diumenges 
i festius, de 8 h a 8 h. I en darrer lloc, l’atenció pediàtrica dels infants es fa al Consul-
tori Local de Cabrils, on hi ha l’equip de pediatria de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS).

Barcelona, 4 d’agost de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els 
veïns de Cabrils (Maresme) s’han de vacunar al CAP Vilassar de Dalt 
i no al consultori local de llur municipi
314-00974/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13224 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00974/13 i 
314-00990/13 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.

Des de l’Equip d’Atenció Primària es realitza la vacunació específica dirigida a 
persones amb certes condicions de salut o d’edat. Seguint aquests criteris, des de 
l’Equip d’Atenció Primària Vilassar de Dalt s’ha vacunat als pacients de Cabrils 
en el següents grups: els pacients en atenció domiciliària s’han vacunat a domicili; 
els pacients grans dependents i majors de 80 anys s’han vacunat a domicili, o amb 
acompanyants en uns dies determinats en els espais adjacents al Consultori Local 
de Cabrils, en col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrils. I també se segueix la va-
cunació in situ a les residències (residents i treballadors) i als nous casos amb els 
criteris descrits. Els punt de vacunació poblacional més propers al municipi són: 
Centre Cívic Lluís Jover a Vilassar de Mar, Centre Cívic Pla d’en Boet a Mataró, i 
el CAP Maresme a Mataró.

En la resta de població, per franges d’edat, malgrat es tracta de vacunació pobla-
cional que s’ofereix en els punts de vacunació poblacional descrits anteriorment, s’es-
tà fet una repesca proactiva amb trucada telefònica de les franges d’edat successives 
(65-69, 60-64, 55-59, etc.). Aquesta vacunació es concentra al CAP de Vilassar de 
Dalt per a tota la població de l’Àrea Bàsica de Salut, per les condicions d’estabilitat de 
les vacunes, que s’han d’administrar de forma ràpida una vegada s’ha obert un vial.

A l’Àrea Bàsica de Salut Argentona, que inclou els municipis d’Argentona, Dos-
rius i Òrrius, s’emmagatzemen al CAP d’Argentona en aparells de refrigeració que 
disposen de registre de temperatura amb certificat de calibració. Les vacunes es 
traslladen des del CAP Argentona garantint la cadena del fred, segons l’activitat va-
cunal programada.

La planificació de les cites en múltiples de les dosis/vial, i l’objectiu de rapidesa 
en la vacunació poblacional, han estat arguments de pes per concentrar la vacunació 
i fer-la eficient i ràpida. L’objectiu fonamental és la cobertura més ràpida possible de 
totes les franges d’edat, de forma successiva.

Barcelona, 4 d’agost de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
Cabrera (Maresme) no disposa de servei de pediatria
314-00975/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00971/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és raonable que 
els veïns de Caldes d’Estrac (Maresme) tinguin el centre d’atenció 
primària a Sant Andreu de Llavaneres
314-00976/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00969/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del 
tancament del centre d’atenció primària de Caldes d’Estrac (Maresme)
314-00977/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00969/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
el centre d’atenció primària de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) 
no disposa de servei d’urgències
314-00978/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00973/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel 
qual s’ha retallat el personal d’urgències del CAP Arenys de Mar 
(Maresme)
314-00979/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00973/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera 
necessari dotar de més personal el servei d’urgències d’Arenys 
de Mar (Maresme)
314-00980/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00973/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
el centre d’atenció primària d’Arenys de Munt (Maresme) no té servei 
de pediatria
314-00981/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00971/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu 
del tancament del Consultori local Canyamars (Maresme)
314-00982/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13225 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00982/13 a 
314-00984/13, 314-00987/13 i 314-00991/13 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.

Des de l’estiu passat s’han anat reobrint els consultoris, sobretot amb una cartera 
de serveis de cronicitat, ja que l’atenció al malalt crònic és la que ha de ser més de 
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proximitat. Aquesta cartera de serveis és la que es pot garantir ara; ja que encara 
estem en pandèmia, es necessiten els dobles circuits covid i no covid i es necessiten 
molts professionals per atendre la covid.

El Consultori Local del Cros, a Argentona, va haver de tancar durant la primera 
onada de la pandèmia i no s’ha tornat a obrir perquè no permeten garantir circuits 
diferenciats. Es dona la mateixa situació al Consultori Local de Canyamars, els 
pacients del qual es visiten al Consultori Local de Dosrius, on s’està treballant per 
poder disposar dels aparells de refrigeració que tenen registre de temperatura amb 
certificat de calibració. El Consultori Local de Can Masuet es va tancar durant la 
primera onada de la pandèmia i es va reobrir el desembre de 2020 per atendre els 
malalts crònics i per fer atenció domiciliària, actualment obre un dia a la setmana 
per atendre els malalts crònics, i un altre dia per fer les visites domiciliàries dels pa-
cients que no es poden desplaçar al centre.

Barcelona, 4 d’agost de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la 
reducció dels dies de visita al Consultori local Can Massuet, a Dosrius 
(Maresme)
314-00983/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13225 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00982/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
el Consultori local Can Massuet, a Dosrius (Maresme), no té servei 
de pediatria
314-00984/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13225 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00982/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera 
raonable que els veïns de Dosrius (Maresme) tinguin el servei 
de pediatria a Argentona
314-00985/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00971/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el CAP Dr. Gonçal 
Calvo i Queraltó, d’Argentona, està congestionat
314-00986/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00969/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
es manté tancat el Consultori local Sant Miquel del Cros, a Argentona 
(Maresme)
314-00987/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13225 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00982/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual al 
Consultori local Can Massuet, de Dosrius (Maresme), el triatge dels 
pacients de pediatria no el fa un infermer pediàtric
314-00988/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00971/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies 
per a tenir visita pediàtrica a Dosrius (Maresme)
314-00989/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00971/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els aparells 
d’emmagatzematge de vacunes dels consultoris locals de Dosrius 
(Maresme)
314-00990/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13224 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00974/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els aparells 
de refrigeració dels consultoris locals de Dosrius (Maresme) tenen 
registradors Log Tag per al seguiment de la temperatura
314-00991/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13225 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00982/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
Premià de Mar (Maresme) ha perdut les especialitats d’oftalmologia, 
aparell digestiu, cardiologia traumatologia i otorrinolaringologia
314-00992/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-00992/13 a 
314-00994/13 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.

Les consultes externes del Centre Ambulatori d’Especialitats (CAE) de Premià 
de Mar van reagrupar-se al CAE Mataró el juliol del 2020, atès que el CAP Premià 
necessitava alliberar espais per fer la seva activitat pròpia d’Atenció Primària, i la 
nova activitat covid. A dia d’avui els espais continuen ocupats, ja que l’Atenció Pri-
mària els continua necessitant.

L’atenció als veïns i veïnes de Premià de Mar no s’ha vist afectada, ni tampoc 
s’han reduït les proves diagnòstiques de malalties cardiovasculars, ja que des del ju-
liol de 2020 la població és atesa al CAE Mataró i/o a les mateixes consultes exter-
nes de l’Hospital de Mataró. Aquest fet ha suposat disposar de més cobertura dels 
especialistes per atendre la població. Alhora, ha implicat treballar en dinàmiques 
més resolutives, incrementant la coordinació de l’atenció primària (AP) - atenció 
especialitzada (AE), realitzant tècniques en proximitat (com la retinografia o l’es-
pirometria i la dermatoscòpia), potenciant les interconsultes resolutives entre l’AP i 



BOPC 104
9 de setembre de 2021

1.25.15. Preguntes per escrit 114

l’AE, treballant de forma consensuada els protocols de derivació, priorització i guies 
clíniques. L’objectiu és resoldre les necessitats de les persones de forma més àgil, 
evitant demores excessives, compartint informació, evitant desplaçaments evitables 
i consultes que no aporten valor, incrementant les tècniques de l’intervencionisme i 
la qualitat assistencial.

Barcelona, 4 d’agost de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte en els 
veïns de Premià de Mar (Maresme) de la pèrdua de les especialitats 
d’oftalmologia, aparell digestiu, cardiologia, traumatologia 
i otorrinolaringologia
314-00993/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00992/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de les 
proves diagnòstiques de malalties cardiovasculars a Premià de Mar 
(Maresme)
314-00994/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00992/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles 
de les quals s’ha retirat l’amiant els darrers tres anys
314-01028/13

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-01028/13, 
314-01029/13, 314-01030/13 i 314-01031/13 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 proporcionar una major cohesió a la informació i afavorir-ne la 
seva comprensió i anàlisi.
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La relació corresponent als centres educatius en els que el Departament d’Edu-
cació ha retirat l’amiant, des de fa 3 anys ençà, és la següent: 

Municipi Nom del Centre

Castelldefels Institut Les Marines
Cornellà de Llobregat Institut Esteve Terrades i Illa
Martorell Escola José Echegaray
Martorell Escola José Echegaray
Sant Joan Despí Escola Pau Casals
Sant Just Desvern Institut de Sant Just Desvern
Sant Vicenç dels Horts Institut Frederic Mompou
Hospitalet de Llobregat, L’ Escola Bernat Metge
Hospitalet de Llobregat, L’ Escola Frederic Mistral
Hospitalet de Llobregat, L’ Escola Joaquim Ruyra
Hospitalet de Llobregat, L’ Institut Apel·les Mestres
Hospitalet de Llobregat, L’ Institut Rubió i Ors
Hospitalet de Llobregat, L’ Institut Torras i Bages
Santa Coloma de Gramenet Escola Ferran de Sagarra
Santa Coloma de Gramenet Institut Escola Pallaresa
Vilanova i la Geltrú Escola Canigó
Vilanova i la Geltrú Escola Cossetània
Igualada Escola Gabriel Castella i Raich
Solsona Centre de Recursos
Solsona Institut Francesc Ribalta
Bisbal d’Empordà, La Escola Joan de Margarit
Figueres Escola Josep Pous i Pagès
Girona Escola Josep Dalmau i Carles
Palamós CEE Els Àngels
Alamús, Els Escola Arrels - ZER l’Horta de Lleida
Ciutadilla Escola de Ciutadilla - ZER Guicivervi
Lleida Institut Marius Torres
Pobla de Segur, La Institut de La Pobla de Segur
Tàrrega Institut Manuel de Pedrolo
Argentona Escola Nova Argentona
Caldes d’Estrac Escola Sagrada Família
Granollers Escola Salvador Espriu
Mataró Institut Alexandre Satorras
Mataró Institut Thos i Codina
Montmeló Institut de Montmeló
Palafolls Escola Les Ferreries de Palafolls
Premià de Mar Escola Sant Cristòfol
Premià de Mar Institut Premià de Mar
Teià Escola El Cim
Masroig, El Escola Onze de Setembre - ZER Baix Priorat
Masroig, El Escola Onze de Setembre - ZER Baix Priorat
Tarragona Institut Pere Martell
Valls Institut Jaume Huguet
Amposta Institut Ramon Berenguer IV
Bot Escola Sant Blai
Garcia Escola El Verger
Tortosa Escola Remolins
Tortosa Institut Dertosa
Cerdanyola del Vallès Escola Carles Buïgas
Cerdanyola del Vallès Escola Escola Bellaterra
Cerdanyola del Vallès Escola Serraparera
Sabadell Escola Arraona
Sabadell Escola Roureda
Sabadell Institut La Serra

La relació de centres educatius dels Serveis Territorials d’Educació a Lleida amb 
cobertes que contenen amiant en els seus edificis, és la següent: 
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Municipi Nom del Centre

Albesa Escola L’Àlber

Almacelles Escola Antònia Simó Arnó
Montoliu de Lleida Escola Sant Isidre - ZER La Coma

La relació de centres educatius dels Serveis Territorials d’Educació a Lleida que 
tenen baixants d’amiant en la coberta de l’edifici, és la següent: 

Municipi Nom del Centre

Àger Escola Andreu Farran - ZER Montsec

Agramunt Escola Macià-Companys

Alamús Escola les Arrels

Albesa Escola L’Àlber

Alcanó Escola d’Alcanó - ZER L’Eral

Alcoletge Escola Mare de Déu del Carme

Alins Escola d’Alins - ZER Alt Pallars Sobirà

Almacelles Escola Antònia Simó Arnó

Alpicat Escola Doctor Serés

Anglesola Escola Santa Creu

Arbeca Escola Albirka

Artesa de Lleida Escola Els Til·lers

Balaguer Escola Àngel Guimerà

Balaguer Escola Gaspar de Portolà

Balaguer Escola La Noguera

Barbens Escola Sant Roc - ZER Riu Ondara

Belianes Escola Pere Teixiné - ZER Riu Corb

Bellaguarda Escola Els Set Focs - ZER Elaia

Bellcaire d’Urgell Escola Bonavista

Bellvís Escola Joaquim Palacín

Castellnou de Seana Escola L’Estel - ZER Vent Serè

Castelló de Farfanya Escola Santa Maria - ZER Serra Llarga

Castellserà Escola El Terrall - ZER Espernallac

Cervera Escola Jaume Balmes

Cervera Escola Mossèn Josep Arques

Corbins Escola Alba

El Palau d’Anglesola Escola Arnau Berenguer

El Poal Escola El Roser - ZER Plaurcén

El Soleràs Escola del Soleràs - ZER Garrigues Altes

Els Omells de Na Gaia Escola Mossèn Ramon Muntanyola - ZER Riu Corb

Els Plans de Sió Escola de les Pallargues - ZER La Segarra

Es Bòrdes Escola Casteth Leon - ZER Val d’Aran

Fondarella Escola Minyons d’Urgell

Gimenells i el Pla de la Font Escola Inocencio Pardos - ZER Ponent

Gimenells i el Pla de la Font Escola Sant Isidre - ZER Ponent

Golmés Escola Francesc Arenes

Guimerà Escola de Guimerà - ZER Guicivervi

Guissona Escola Mestre Ramon Estadella i Torradeflot

Isona i Conca Dellà Escola Aeso - ZER Pallars Jussà

Ivars de Noguera Escola Sant Sebastià - ZER Serra Llarga

Ivars d’Urgell Escola Mare de Déu de l’Horta

Josa i Tuixén Escola de Tuixent - ZER Urgellet

Juncosa Escola L’Espígol - ZER Garrigues Altes

La Granja d’Escarp Escola Sant Jaume - ZER L’Oliver

La Pobla de Cérvoles Escola Josep Espasa - ZER Riu Set

La Portella Escola Blanca de Villalonga - ZER Alt Segrià

La Sentiu de Sió Escola Mare de Déu de la Guardiola - ZER El Romaní
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Municipi Nom del Centre

La Seu d’Urgell Escola Castell-Ciutat - ZER Urgellet

La Seu d’Urgell Escola Mossèn Albert Vives

L’Albagés Escola Mare de Déu de Montserrat - ZER Vall de l’Aranyó

L’Albi Escola Els Aubis - ZER Riu Set

Les Avellanes i Santa Linya Escola de Les Avellanes - ZER Montsec

Les Borges Blanques Escola Joan XXIII

L’Espluga Calba Escola Porcel de Cervera - ZER Pedrera

Linyola Escola El Sitjar

Llardecans Escola Arc d’Adà - ZER L’Oliver

Llavorsí Escola de Llavorsí - ZER Alt Pallars Sobirà

Lleida Escola Balàfia

Lleida Escola Camps Elisis

Lleida Escola Cervantes

Lleida Escola Creu del Batlle - ZER L’Horta de Lleida

Lleida Escola El Segrià - ZER L’Horta de Lleida

Lleida Escola El Vilot - ZER Ponent

Lleida Escola Enric Farreny

Lleida Escola Espiga

Lleida Escola Magí Morera i Galícia

Lleida Escola Pardinyes

Lleida Escola Príncep de Viana

Lleida Escola Riu Segre

Lleida Escola Sant Josep de Calassanç

Lleida Escola Santa Maria de Gardeny

Lleida Escola Torre Queralt

Maials Escola Otogesa - ZER L’Oliver

Maldà Escola Maldanell - ZER Riu Corb

Menàrguens Escola Joan Ros i Porta - ZER El Jonc

Miralcamp Escola Sant Miquel

Montellà i Martinet Escola Pere Sarret - ZER Baridà-Batllia

Montellà i Martinet Escola Ridolaina - ZER Baridà-Batllia

Montoliu de Lleida Escola Sant Isidre - ZER La Coma

Naut Aran Escola Ruda - ZER Val d’Aran

Naut Aran Escola Sant Martí - ZER Val d’Aran

Os de Balaguer Escola Leandre Cristòfol - ZER Montsec

Peramola Escola Sant Miquel - ZER Narieda

Ponts Escola de Ponts

Preixana Escola Montalbà - ZER Riu Corb

Preixens Escola de Les Ventoses - ZER El Sió

Prullans Escola El Puig - ZER Baridà-Batllia

Puigverd de Lleida Escola Sant Jordi

Rosselló Escola La Rosella

Salàs de Pallars Escola de Salàs de Pallars - ZER Pallars Jussà

Sant Ramon Escola Mare de Déu de la Mercè - ZER La Segarra

Sudanell Escola El Roser - ZER La Coma

Sunyer Escola de Sunyer - ZER L’Eral

Tàrrega Escola Jacint Verdaguer

Tírvia Escola de Tírvia - ZER Alt Pallars Sobirà

Tornabous Escola Espígol - ZER Riu Ondara

Torrebesses Escola de Torrebesses - ZER L’Eral

Torregrossa Escola La Bassa

Torre-serona Escola El Roser - ZER Alt Segrià

Vall de Cardós Escola Els Minairons - ZER Alt Pallars Sobirà

Vallfogona de Balaguer Escola Salvador Espriu

Verdú Escola Jardí - ZER Guicivervi

Vilaller Escola Vidal i Abad - ZER Alta Ribagorça
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Municipi Nom del Centre

Vilanova de Bellpuig Escola Marinada

Vilanova de Meià Escola Mare de Déu del Puig de Meià - ZER El Romaní

Vilanova de Segrià Escola de Vilanova de Segrià - ZER Alt Segrià
Vinaixa Escola Sant Bonifaci - ZER Riu Set

La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Acord de Govern GOV/149/2019, de 22 
d’octubre de 2019, va aprovar la creació d’una Comissió per a l’erradicació de l’ami-
ant a Catalunya, i per l’impuls d’un Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Ca-
talunya.

D’acord amb el que determina l’article 1.1 de l’Acord GOV/149/2019, les funcions 
d’aquesta Comissió, són les següents:

a) Avaluar la situació actual de l’amiant a Catalunya.
b) Identificar els principals agents implicats, tant públics com privats, i les seves 

competències envers l’amiant.
c) Establir els mecanismes de cooperació i coordinació entre aquests agents.
d) Impulsar i fer el seguiment i control de les actuacions a realitzar per la Comis-

sió tècnica DESAMIANT-CAT.
e) Impulsar i proposar al Govern per a la seva aprovació el Pla nacional per a 

l’erradicació de l’amiant a Catalunya.
Entre les mesures adoptades per la Comissió, està prevista la retirada de l’amiant 

dels centres educatius abans de l’any 2028.
De manera que, el Departament d’Educació ha començat a retirar l’amiant dels 

centres educatius, en els què s’estan duent a terme altres projectes de reforma o re-
paració.

La relació de centres educatius dels Serveis Territorials d’Educació a Lleida en 
els que el Departament té previst retirar l’amiant, durant el període comprès entre 
els cursos 2021-2022 i 2022-2023, és la següent: 

Municipi Nom del Centre

Alàs i Cerc Escola Sant Esteve - ZER Urgellet

Albesa Escola l’Alber

Algerri Escola Sant Blai - ZER Serra Llarga

Bellmunt d’Urgell Escola Sant Bartomeu –ZER Espernallac

Camarasa Escola Dos Rius - ZER El Jonc

Cervera Escola Jaume Balmes

Cervera Escola Sol Ixent

Cubells Escola Sol Naixent - ZER El Romaní

El Poal Escola el Roser - ZER Plaurcén

Els Alamús Escola les Arrels

Esterri d’Àneu Escola la Closa

Juneda Escola Manuel Ortiz i Castelló

Les Borges Blanques Escola Joan XXIII

Lleida Escola Balàfia

Lleida Escola de Pràctiques I

Lleida Escola Josep Mañé i Gavaldà - Zer Ponent

Lleida Escola Santa Maria de Gardeny

Lles Escola Portella Blanca - ZER Baridà Batllia

Massalcoreig Escola de Massalcoreig –ZER L’Oliver

Mollerussa Escola Mestre Ignasi Peraire

Oliana Escola Sant Jordi

Organyà Escola Miret i Sans - ZER Narieda

Puigverd d’Agramunt Escola de Puigverd d’Agramunt –ZER El Sió

Sant Guim de Freixenet Escola L’Estel

Sarroca de Lleida Escola la Roca - ZER L’Eral
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Municipi Nom del Centre

Torrelameu Escola Torrelameu - ZER Argelaga

Tremp Escola Valldeflors
Vilagrassa Escola Ramon Perelló - ZER Guicivervi

El pressupost del Departament d’Educació, durant el període comprès entre l’any 
2018 i maig de 2021, destinat a obres adjudicades que inclouen la retirada d’elements 
de fibrociment és de 6.605.221,24 €, per a un total de 54 centres.

El pressupost de les obres programades que inclouen la retirada d’elements de 
fibrociment en 8 centres, per a l’any 2021, és de més de 570.000,00 €.

Barcelona, 2 de juliol de 2021
Josep Gonzàlez Cambray, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles de 
Lleida, Pirineu i Aran que tenen amiant en llurs instal·lacions
314-01029/13

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01028/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de la 
retirada de l’amiant de les escoles de Lleida, Pirineu i Aran els cursos 
2021-2022 i 2022-2023
314-01030/13

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01028/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat a la retirada d’amiant per als propers anys
314-01031/13

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01028/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones ateses pels serveis d’urgències dels hospitals Sant Antoni 
Abat, de Vilanova i la Geltrú, i Sant Camil, de Sant Pere de Ribes 
(Garraf)
314-01035/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-01035/13 a 
314-01036/13 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.

Les dades de l’evolució del nombre de persones ateses pels serveis d’urgències 
cada dia de la setmana als hospitals de Sant Antoni Abat, a Vilanova i la Geltrú, i 
Sant Camil, a Sant Pere de Ribes, en els darrers cinc anys, així com la variació per-
centual respecte l’any anterior, es mostren en la taula següent: 

2016 2017 2018 2019 2020

    Increment Increment Increment Increment 

  Urgències Urgències /any ant Urgències /any ant Urgències /any ant Urgències /any ant

Hospital 
Residència 
Sant 
Camil

Dilluns 9.020 9.229 2,3% 9.058 -1,9% 9.372 3,5% 6.490 -30,8%
Dimarts 8.166 8.111 -0,7% 8.175 0,8% 8.333 1,9% 5.905 -29,1%
Dimecres 7.705 8.208 6,5% 7.860 -4,2% 8.018 2,0% 5.865 -26,9%
Dijous 7.948 7.943 -0,1% 7.788 -2,0% 8.043 3,3% 5.914 -26,5%
Divendres 8.192 7.959 -2,8% 7.992 0,4% 8.095 1,3% 5.879 -27,4%
Dissabte 8.692 8.718 0,3% 8.125 -6,8% 8.507 4,7% 5.719 -32,8%
Diumenge 8.880 9.123 2,7% 8.642 -5,3% 8.977 3,9% 5.621 -37,4%
Total 58.603 59.291 1,2% 57.640 -2,8% 59.345 3,0% 41.393 -30,3%

Hospital 
Sant
Antoni 
Abat - 
Urgències

Dilluns 7.067 6.912 -2,2% 6.596 -4,6% 6.935 5,1% 4.867 -29,8%
Dimarts 6.282 6.106 -2,8% 5.938 -2,8% 6.148 3,5% 4.532 -26,3%
Dimecres 6.139 5.892 -4,0% 5.803 -1,5% 5.827 0,4% 4.404 -24,4%
Dijous 5.997 5.966 -0,5% 5.612 -5,9% 6.009 7,1% 4.535 -24,5%
Divendres 6.081 5.879 -3,3% 5.736 -2,4% 5.933 3,4% 4.350 -26,7%
Dissabte 5.308 5.175 -2,5% 4.762 -8,0% 5.025 5,5% 4.095 -18,5%
Diumenge 7.246 7.195 -0,7% 6.416 -10,8% 6.504 1,4% 4.670 -28,2%
Total 44.120 43.125 -2,3% 40.863 -5,2% 42.381 3,7% 31.453 -25,8%

Així doncs, pel que fa a l’atenció sanitària d’urgències els caps de setmana, i te-
nint en compte l’activitat i el volum de població de la ciutat de Vilanova i la Geltrú, 
els dispositius actuals (amb l’Hospital Sant Antoni Abat, que té un nivell de resolu-
ció similar a un CUAP, com a servei d’atenció continuada i urgent de referència) es 
consideren adequats per donar resposta a les necessitats de la població en caps de 
setmana i festius.

Barcelona, 29 de juliol de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reobertura del 
servei d’urgències del CAP Sant Joan, de Vilanova i la Geltrú (Garraf), 
els caps de setmana
314-01036/13

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01035/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’edificis 
públics amb qualificació energètica
314-01040/13

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-01040/13, 314-
01041/13, 314-01042/13, 314-01043/13, 314-01044/13, 314-01045/13, 314-01046/13, 
314-01047/13 i 314-01048/13; atès que les iniciatives indicades fan referència a un 
mateix assumpte i, per consegüent a informacions estretament relacionades, fet que 
és objectivament constatable, es considera convenient respondre-les de manera con-
junta per tal de facilitar-ne l’elaboració; us informo del següent:

En relació amb la pregunta 314-01040/13, al Registre de Certificació Energètica 
d’Edificis s’han tramitat 7.563 certificats d’edifici existent, i 288 certificats de nova 
construcció que tenen propietat pública.

Referent a la pregunta 314-01041/13, per una banda el passat 4 de desembre de 
2018, el Govern de la Generalitat de Catalunya va adoptar l’Acord de Govern pel 
qual s’aprova el Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica als edificis i equipaments de la 
Generalitat de Catalunya (2018-2022).

En el marc d’aquest Pla, i a partir de les dades facilitades pels propis departa-
ments de la Generalitat de Catalunya, en el decurs del període 2018 i 2019 s’ha rea-
litzat un total de 395 actuacions de rehabilitació energètica en els edificis ocupats 
per la Generalitat de Catalunya. El conjunt d’actuacions va produir una inversió total 
de 9,88 M€, un estalvi d’energia de 19,8GWh/any i un estalvi en la factura energè-
tica de 2,5 M€/any.

D’altra banda, dins del Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis 
(PREE), s’han presentat 14 projectes de rehabilitació energètica per part d’ens pú-
blics.

Pel que fa a la pregunta 314-01042/13, per una banda els projectes de rehabili-
tació energètica, així com la tramitació dels certificats energètics, els gestiona cada 
gestor dels edificis. L’Institut Català de l’Energia (ICAEN) és qui té habilitat un 
registre públic dels edificis amb certificat d’eficiència energètica i desenvolupa un 
control tècnic i administratiu dels certificats, a més d’expedir l’etiqueta d’eficiència 
energètica de l’edifici.

Per altra banda, pel que fa als projectes de rehabilitació energètica, l’ICAEN 
gestiona la convocatòria de subvenció del Pla de Rehabilitació Energètica d’Edificis 
(PREE), dotada amb 43,8 M€.

Fascicle quart
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Referent a la pregunta 314-01043/12, en el marc del Programa d’ajuts a la reha-
bilitació energètica d’edificis (PREE), s’han presentat 14 projectes de rehabilitació 
per part d’ens públics.

En relació amb la pregunta 314-01044, al desembre del 2020, des de l’ICAEN 
es va fer una sessió informativa sobre els Ajuts del Programa PREE adreçat a ad-
ministracions i món local; i al febrer de 2021 es va fer una sessió informativa a tots 
els gestors de la Generalitat de Catalunya, informant d’aquests ajuts. Així mateix, 
tota la informació dels ajuts està a la pàgina web de l’ICAEN i existeix un servei de 
consulta per resoldre dubtes.

Pel que fa a la pregunta 314-01045, s’han presentat 12 projectes de rehabilitació 
per part d’Ajuntaments i 2 projectes de rehabilitació per part de Consells Comarcals. 
El tipus d’actuació inclou millores a l’envolupant de l’edifici (aïllament, finestres...) 
així com mesures d’eficiència energètica en les instal·lacions de climatització.

Amb relació a la pregunta 314-01046, per una banda cal saber que, més enllà de 
la tasca diària i permanent amb les Oficines Locals d’Habitatge i els consorcis, s’han 
establert contactes puntuals amb les diverses administracions locals i supramunici-
pals que s’han interessat per aquesta línia d’actuació contemplada en el paquet de 
grans àmbits de projectes presentats per a la validació de la Unió Europea, sense que 
fins al moment s’hagin pogut aportar més detalls a causa de l’esmentat ritme amb 
què el Ministerio està donant detalls sobre el desplegament de la línia.

Per altra banda, pel que fa a la convocatòria de subvenció del Pla de Rehabilita-
ció Energètica d’Edificis, el termini per la presentació de nous projectes finalitza el 
proper 31 de juliol.

Referent a la pregunta 314-01047/13 i a partir de les dades facilitades pels depar-
taments de la Generalitat de Catalunya en el període 2018-2019, un total de 31 cen-
tres educatius del departament d’Educació van realitzar accions d’eficiència energè-
tica, amb una inversió total de 2,64 M€, produint un estalvi energètic de 4,88 GWh/
any i una reducció en la factura energètica de 0,34 M€/any.

Així mateix, dins del Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis 
(PREE), s’han presentat 4 projectes de rehabilitació de centres educatius.

Finalment, en relació amb la pregunta 314-01048/13 i a partir de les dades proporci-
onades pels departaments de la Generalitat de Catalunya, es disposa únicament de les 
dades referents al projecte d’eficiència energètica del Centre d’Alt Rendiment de Sant 
Cugat. El projecte es desenvolupa en la modalitat de serveis energètics, amb garantia 
de resultats, aconseguint una reducció anual del 40% del consum energètic del com-
plex, a partir de recursos aportats per l’empresa privada.

Les inversions (aconseguides a partir de recursos privats) en aquest projecte han 
estat de 1,3 M€, amb una reducció de la despesa energètica de 1,6 GWh/any i una 
reducció de la factura energètica de 0,36 M€/any.

D’altra banda, dins del Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis 
(PREE), s’ha presentat 1 projecte de rehabilitació d’equipament esportiu.

Barcelona, 26 de juliol de 2021
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’edificis 
públics amb projectes de rehabilitació energètica
314-01041/13

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01040/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organisme 
responsable de la tramitació de la qualificació energètica dels edificis 
públics
314-01042/13

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01040/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de projectes 
de qualificació energètica encarregats
314-01043/13

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01040/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació 
que el Govern de l’Estat ha donat als ajuntaments, les diputacions 
i els consells comarcals sobre els ajuts destinats a programes 
de rehabilitació d’habitatges i de lloguer social
314-01044/13

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01040/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes 
de rehabilitació d’habitatges que proposen els ajuntaments, 
les diputacions i els consells comarcals
314-01045/13

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01040/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació 
amb els ajuntaments i els ens locals per a projectes de regeneració 
urbana
314-01046/13

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01040/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de centres educatius que han presentat projectes d’eficiència 
energètica
314-01047/13

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01040/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’equipaments esportius que han presentat projectes d’eficiència 
energètica
314-01048/13

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01040/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adopció de mesures 
normatives per a evitar que la fauna s’ofegui als canals de reg
314-01102/13

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-01102/13, 314-
01103/13 i 314-01104/13; atès que les iniciatives indicades fan referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent a informacions estretament relacionades, fet que és ob-
jectivament constatable, es considera convenient respondre-les de manera conjunta 
per tal de facilitar-ne l’elaboració; us informo del següent:

Pel que fa a la pregunta 314-01102/13, la vigent Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental ja estableix els requisits, condicionants i mecanismes per evi-
tar impactes vers la biodiversitat en totes aquelles infraestructures, com ara les hi-
dràuliques, que es projecti construir de nou, o bé que es modifiquin per tal de millo-
rar-les. Per corregir i adequar obligatòriament i amb mesures efectives totes aquelles 
infraestructures hidràuliques ja construïdes amb anterioritat a l’entrada en vigor de 
l’esmentada Llei, caldria tramitar una proposta o projecte de Llei que ho estableixi. 
Aquesta qüestió no està prevista en aquests moments.

En relació amb la pregunta 314-01103/13, des de fa anys ja s’han endegat accions 
per estudiar, avaluar i provar mètodes i mesures per minimitzar i evitar l’ofegament 
de fauna en punts negres dels canals hidràulics catalans. Concretament s’han pro-
vat i avaluat diferents rampes, mètodes preventius i de foragitament; així com siste-
mes de detecció de punts negres que són utilitzats de pas perquè són atractius per a 
la fauna, amb l’objectiu de prevenir i minimitzar els ofegaments. A tall d’exemple, 
conjuntament amb els corresponents titulars i responsables de l’ús i manteniment 
dels canals, ja s’han endegat actuacions demostratives al Canal de Gavet, al Canal 
d’Urgell i als Canals del Delta de l’Ebre.

Referent a la pregunta parlamentària 314-01104/13, el Govern de la Generalitat té 
constància d’aquestes circumstàncies a través de la detecció i comprovacions efectu-
ades per membres del Cos d’Agents Rurals i per tècnics dels departaments compe-
tents en matèria de fauna cinegètica i de biodiversitat. No obstant això, no es disposa 
encara d’estudis i dades concretes de tota la sinistralitat en l’àmplia xarxa de canals 
i sèquies de tot Catalunya.

Barcelona, 26 de juliol de 2021
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per 
a adaptar les instal·lacions dels canals de reg a la defensa de la 
biodiversitat i a la minimització dels accidents de la fauna
314-01103/13

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01102/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis i les dades 
sobre els accidents de la fauna als canals de reg i les séquies
314-01104/13

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01102/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats 
de valoració forense integral per a diagnosticar violència de gènere 
que s’han creat
314-01108/13

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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

nya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-
01108/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-01109/13 a 314-01113/13.

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 proporcionar 
una major cohesió a la informació i facilitar-ne la comprensió.

S’han impulsat les Unitats de Valoració Forense Integral (UVFI) ja creades amb 
anterioritat a Barcelona i se n’han creat, en una primera fase, quatre. Actualment, 
n’hi ha a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Tortosa.

El personal de les UVFI depèn funcionalment de l’Institut de Medicina Legal i 
Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) i orgànicament, el personal mèdic de-
pèn del mateix IMLCFC i la resta de professionals poden dependre de l’Equip d’As-
sessorament Tècnic Penal (EATP) o de l’Equip d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit 
de Família (EATAF).

Seguidament, us detallo el personal de les diverses UVFI que hi ha en funcio-
nament.

UVFI de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat: 
– 6 Metges/esses Forenses (IMLCFC)
– 4 Psicòlegs/es (EATP)
– 3 treballadors/es Socials (EATP)
– 1 psicòleg (EATAF)
– 1 treballadora social (EATAF)

UVFI de Girona: 
– 2 metgesses forenses (IMLCFC)
– 2 psicòlegs/es (EATP)
– 1 treballador/a social (EATP)
– 1 treballadora social (EATAF)

UVFI de Tarragona: 
– 2 metgesses forenses (IMLCFC)
– 2 psicòlegs/es (EATP)
– 1 treballador/a social (EATP)
– 1 treballadora social (EATAF)
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UVFI de Lleida: 
– 2 metgesses forenses (IMLCFC)
– 2 psicòlegs/es (EATP)
– 1 treballador/a social (EATP)
– 1 psicòloga (EATAF)

UVFI de Tortosa: 
– 1 metgessa forense (IMLCFC)
– psicòloga (EATP)
– 1 treballadora social (ETAP)
– 1 treballadora social (EATAF) (mateixa professional que UVFI Tarragona)

Pel que fa a l’especialització dels professionals de les UVFI, us la detallo a con-
tinuació: 

– els/les metges/esses, tenen formació especialitzada en: 
• la valoració del risc de violència masclista
• violències masclistes
• perspectiva de gènere, drets humans i legislació específica en la intervenció 

amb víctimes de violència masclista.
– els/de les psicòlegs/es i treballadors/es socials, en el cas dels que depenen de 

l’EATP, tenen formació especialitzada en: 
• valoració del risc de violència, especialment en violència masclista
• tècniques d’entrevista cognitiva i psicologia del testimoni
• gènere, drets humans i igualtat
• el procés penal i judicial
– els psicòlegs/es i treballadors/es socials que depenen de l’EATAF, tenen for-

mació especialitzada en: 
• infància i adolescència
• valoració de dinàmiques familiars
• avaluació, gestió i valoració de les separacions i els divorcis amb alta conflic-

tivitat
• violència de gènere i en violència domèstica des de les perspectives jurídica i 

psicosocial.

Pel que fa als recursos econòmics, les retribucions dels professionals que treba-
llen a les UVFI, les desglossem en l’ANNEX 1.1

Finalment, us informo que es preveu la creació tantes UVFI com jutjats amb 
competències exclusives de violència sobre la dona. Es valorarà, també, crear-ne en 
aquells partits judicials que no comptin amb aquests jutjats exclusius en funció de 
la demanda i/o la necessitat.

Barcelona, 2 de juliol de 2021
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia

Annex
Cost UVFI - IMLCFC EATP

UVFI
Dotacions 
forenses

Retribució 
anual Metge 

Forense % dedicació Total anual

Barcelona i L’Hospitalet 6  45.922,94 30  82.661,29 

Girona 2  45.922,94 25  22.961,47 

Lleida 2  45.922,94 20  18.369,18 

Tarragona 2  45.922,94 25  22.961,47 

Tortosa 1  45.165,74 15  6.774,86 
Total 13  153.728,27 

1.  Annex I. Retribucions personal de les UVFI
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UVFI
Dotacions 
forenses

Retribució anual 
Psicòleg/òloga.EATP % dedicació Total anual

Barcelona i L’Hospitalet 4  32.606,04 25  32.606,04 

Girona, Tarragona i Lleida 2  32.606,04 5  3.260,60 

Tortosa 1  32.606,04 5  1.630,30 
Total 7  37.496,95 

UVFI
Dotacions 
forenses

Retribució anual 
Treb. Social. EATP % dedicació Total anual

Barcelona i L’Hospitalet 3  28.993,70 25  21.745,28 

Girona, Tarragona i Lleida 1  28.993,70 5  1.449,69 

Tortosa 1  28.993,70 5  1.449,69 
Total 5  24.644,65 

Cost UVFI - EATAF

UVFI
Dotació 

psicòlegs

Dotació 
treballadors 

socials

Restribució 
anual 

psicòleg

Retribució 
treballador 

social
% 

dedicació Total anual

Barcelona i 
L’Hospitalet

1 1 32.606,04  30.915,54 20  12.704,32 

Girona   1    30.915,54 10  3.091,55 

Lleida 1   32.606,04   10  3.260,60 

Tarragona   1    30.915,54 20  6.183,11 

Tortosa  
1 (idem 

Tarragona)
   30.915,54 20  

Total 2 4  25.239,58 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emplaçament de 
les unitats de valoració forense integral per a diagnosticar violència 
de gènere
314-01109/13

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01108/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de treballadors de les unitats de valoració forense integral 
per a diagnosticar violència de gènere
314-01110/13

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01108/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’especialització 
professional dels treballadors de les unitats de valoració forense 
integral per a diagnosticar violència de gènere
314-01111/13

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01108/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
econòmics de les unitats de valoració forense integral per 
a diagnosticar violència de gènere
314-01112/13

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01108/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats 
de valoració forense integral per a diagnosticar violència de gènere 
previstes
314-01113/13

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01108/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’empreses amb una plantilla d’entre 150 i 250 treballadors que han 
registrat el pla d’igualtat
314-01132/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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

nya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-
01132/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-01133/13 a 314-01137/13.

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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En relació a quants plans d’igualtat s’han registrat, cal indicar que des del mes 
de gener de 2021, quan va entrar en vigor el Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre, 
pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 
713/2010, de 28 de maig, sobre registre i depòsit dels convenis i acords col·lectius de 
treball, s’han presentat al Registre de convenis col·lectius, acords col·lectius de tre-
ball i plans d’igualtat fins a finals del mes de juny de 2021 un total de 477 plans d’i-
gualtat d’empreses d’àmbit de Catalunya, sense poder informar dels diversos trams 
del nombre d’empreses en funció del treballadors atès que aquesta dada està inclosa 
en el full estadístic específic per als plans d’igualtat, el qual resta pendent de desen-
volupament per part del Ministerio de Trabajo y Economia Social, si bé es preveu 
estigui operativa en breu.

Des de l’administració de la Generalitat es vetlla pel compliment de les normes 
mitjançant la seva difusió així com per mitjà del cos de la Inspecció de Treball, com 
a garant del compliment de les normes en matèria laboral.

Barcelona, 29 de juliol de 2021
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes amb relació a les empreses amb una plantilla d’entre 150 
i 250 treballadors que no han registrat el pla d’igualtat
314-01133/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01132/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’empreses amb una plantilla d’entre 100 i 150 treballadors 
que han registrat el pla d’igualtat
314-01134/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01132/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes amb relació a les empreses amb una plantilla d’entre 
100 i 150 treballadors que no han registrat el pla d’igualtat
314-01135/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01132/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’empreses amb una plantilla d’entre 50 i 100 treballadors 
que han registrat el pla d’igualtat
314-01136/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01132/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
previstes perquè les empreses que han de tenir el pla d’igualtat 
registrat tinguin un registre salarial desagregat per sexes
314-01137/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01132/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona 
davant la minva de preinscripcions a l’Institut Joan Fuster, del districte 
de Sant Andreu, a Barcelona
314-01199/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12952 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-01199/13, 314-
01200/13, 314-01201/13, 314-01202/13, 314-01203/13, 314-01204/13, 314-01205/13 i 
314-01206/13 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.

En el darrers cursos s’ha produït una davallada significativa en la demanda de 
1er d’ESO a l’Institut Joan Fuster de Barcelona. Per aquest motiu, el Departament 
d’Educació, a través del Consorci d’Educació de Barcelona, està fent un acompanya-
ment a l’equip directiu del centre, treballant conjuntament en diversos projectes per 
enfortir el centre i fer més visible el seu projecte educatiu.

Pel curs 2021-2022, l’Institut Joan Fuster té 70 alumnes matriculats en el primer 
curs d’educació secundària obligatòria (ESO), distribuïts en 3 grups.

El nombre de sol·licituds de preinscripció en què s’ha demanat l’Institut Joan 
Fuster de Barcelona com a primera opció, en els procediments de preinscripció en 
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els ensenyaments d’educació secundària obligatòria, durant el període comprès entre 
els cursos escolars 2018-2019 i 2021-2022, es desglossa així: 

2018/2019

Curs Grups Oferta Sol·licituds

1 3 87 91

2 3 0 2

3 3 0 4
4 3 0 5

2019/2020

Curs Grups Oferta Sol·licituds

1 3 94 80
2 3 2 2
3 3 3 5
4 3 2 7

2020/2021

Curs Grups Oferta Sol·licituds

1 3 87 69

2 3 0 4

3 3 0 3

4 3 4 11

2021/2022

Curs Grups Oferta Sol·licituds

1 3 88 34

2 3 16 1

3 3 2 5
4 3 4 5

Les actuacions més rellevants que el Departament ha dut a terme en els darrers 
anys a l’Institut Joan Fuster, són les següents:

– Programa Xarxes pel Canvi.
– Programa Eines pel Canvi.
– Activitats formatives del Pla Formatiu de Zona sobre aprenentatges globalit-

zats i temes digitals.
– Pilotatge d’autoavaluació al centre per part de la Inspecció d’Educació.
– Participació en tots els programes de la Convocatòria Unificada de Programes 

sol·licitats, per millorar les seves propostes metodològiques.
– En relació als estudis postobligatoris, fa tres cursos que s’ofereix el BatxiBac, i 

aquest proper curs s’iniciarà la modalitat de Batxillerat Professionalitzador (BatxPro); 
– Producció d’un vídeo sobre l’Institut Joan Fuster i el seu projecte educatiu, que 

està publicat a la pàgina web del centre, del bloc «Fem Escola», i s’ha fet difusió a 
les xarxes socials

– El nombre de dotacions de la plantilla docent és de 42,5, i la ràtio alumne/docent 
és de 9,88 (la mitjana de la ciutat és de 10,33).

– El curs 2020-2021 el centre ha tingut una dotació de reforç Covid de 1,5.

Actualment, el Consorci d’Educació no ha rebut cap petició concreta per part de 
l’AFA de l’Institut Joan Fuster. Sí s’han rebut, en canvi, diverses peticions de l’equip 
directiu del centre que, sempre que ha estat possible, s’han atès favorablement.

La comunicació entre el Consorci d’Educació de Barcelona i l’equip directiu de 
l’Institut Joan Fuster és fluïda i constant.
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El nombre sol·licituds de preinscripció pels ensenyaments d’educació secundària 
obligatòria, als centres educatius del districte de Sant Andreu, com a primera peti-
ció, durant el període comprès entre els cursos escolars 2018-2019 i 2021-2022, són 
les següents: 

Curs 2018-2019

Codi Nom centre Ensenyament Curs Grup Nombre sol·licituds

08007494 Sagrada Família ESO 1 3 11
08007494 Sagrada Família ESO 2 3 3
08007494 Sagrada Família ESO 3 3 2
08007494 Sagrada Família ESO 4 3 2
08007603 Arrels ESO 1 2 10
08007603 Arrels ESO 2 2 4
08007603 Arrels ESO 3 2 0
08007603 Arrels ESO 4 2 2
08007721 Jesús Maria ESO 1 3 34
08007721 Jesús Maria ESO 2 3 3
08007721 Jesús Maria ESO 3 3 5
08007721 Jesús Maria ESO 4 3 6
08008267 L’Esperança ESO 1 1 4
08008267 L’Esperança ESO 2 1 0
08008267 L’Esperança ESO 3 1 0
08008267 L’Esperança ESO 4 1 0
08008279 FEDAC-Sant Andreu ESO 1 2 10
08008279 FEDAC-Sant Andreu ESO 2 2 1
08008279 FEDAC-Sant Andreu ESO 3 2 2
08008279 FEDAC-Sant Andreu ESO 4 2 3
08008371 Mare de Déu dels Àngels ESO 1 3 16
08008371 Mare de Déu dels Àngels ESO 2 3 3
08008371 Mare de Déu dels Àngels ESO 3 3 2
08008371 Mare de Déu dels Àngels ESO 4 3 0
08008401 Bon Pastor ESO 1 2 3
08008401 Bon Pastor ESO 2 2 2
08008401 Bon Pastor ESO 3 2 0
08008401 Bon Pastor ESO 4 2 0
08008462 Jesús, Maria i Josep ESO 1 3 11
08008462 Jesús, Maria i Josep ESO 2 3 0
08008462 Jesús, Maria i Josep ESO 3 3 1
08008462 Jesús, Maria i Josep ESO 4 3 0
08008656 Ramon Llull ESO 1 1 0
08008656 Ramon Llull ESO 2 1 1
08008656 Ramon Llull ESO 3 1 2
08008656 Ramon Llull ESO 4 1 0
08009235 Santísima Trinidad ESO 1 1 3
08009235 Santísima Trinidad ESO 2 1 0
08009235 Santísima Trinidad ESO 3 1 2
08009235 Santísima Trinidad ESO 4 1 0
08037395 Monlau ESO 1 2 70
08037395 Monlau ESO 2 2 2
08037395 Monlau ESO 3 2 1
08037395 Monlau ESO 4 2 3
08039057 L’Alzina ESO 1 4 102
08039057 L’Alzina ESO 2 3 1
08039057 L’Alzina ESO 3 3 5
08039057 L’Alzina ESO 4 3 1
08044326 Roca ESO 1 2 57
08044326 Roca ESO 2 2 3
08044326 Roca ESO 3 2 0
08044326 Roca ESO 4 2 5
08044922 Dr. Puigvert ESO 1 4 114
08044922 Dr. Puigvert ESO 2 4 4
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Curs 2018-2019

Codi Nom centre Ensenyament Curs Grup Nombre sol·licituds

08044922 Dr. Puigvert ESO 3 4 9
08044922 Dr. Puigvert ESO 4 4 3
08046608 Príncep de Viana ESO 1 3 86
08046608 Príncep de Viana ESO 2 3 8
08046608 Príncep de Viana ESO 3 3 9
08046608 Príncep de Viana ESO 4 3 2
08047698 Cristòfol Colom ESO 4 1 0
08052761 Josep Comas i Solà ESO 1 2 30
08052761 Josep Comas i Solà ESO 2 1 2
08052761 Josep Comas i Solà ESO 3 2 0
08052761 Josep Comas i Solà ESO 4 2 1
08054228 Joan Fuster ESO 1 3 91
08054228 Joan Fuster ESO 2 3 2
08054228 Joan Fuster ESO 3 3 4
08054228 Joan Fuster ESO 4 3 5
08066528 Martí Pous ESO 1 4 123
08066528 Martí Pous ESO 2 2 5
08075669 El Til·ler ESO 1 1 9
08075669 El Til·ler ESO 2 1 6

Curs 2019-2020

Codi Nom centre Ensenyament Curs Grup Nombre sol·licituds

08007494 Sagrada Família ESO 1 3 28
08007494 Sagrada Família ESO 2 3 3
08007494 Sagrada Família ESO 3 3 0
08007494 Sagrada Família ESO 4 3 1
08007603 Arrels ESO 1 2 6
08007603 Arrels ESO 2 2 1
08007603 Arrels ESO 3 2 0
08007603 Arrels ESO 4 2 1
08007721 Jesús Maria ESO 1 3 50
08007721 Jesús Maria ESO 2 3 5
08007721 Jesús Maria ESO 3 3 1
08007721 Jesús Maria ESO 4 3 5
08008267 L’Esperança ESO 1 1 6
08008267 L’Esperança ESO 2 1 1
08008267 L’Esperança ESO 3 1 1
08008267 L’Esperança ESO 4 1 3
08008279 FEDAC-Sant Andreu ESO 1 2 11
08008279 FEDAC-Sant Andreu ESO 2 2 0
08008279 FEDAC-Sant Andreu ESO 3 2 0
08008279 FEDAC-Sant Andreu ESO 4 2 0
08008371 Mare de Déu dels Àngels ESO 1 3 14
08008371 Mare de Déu dels Àngels ESO 2 3 0
08008371 Mare de Déu dels Àngels ESO 3 3 0
08008371 Mare de Déu dels Àngels ESO 4 3 0
08008401 Bon Pastor ESO 1 2 3
08008401 Bon Pastor ESO 2 2 1
08008401 Bon Pastor ESO 3 2 0
08008401 Bon Pastor ESO 4 2 1
08008462 Jesús, Maria i Josep ESO 1 3 13
08008462 Jesús, Maria i Josep ESO 2 3 1
08008462 Jesús, Maria i Josep ESO 3 3 2
08008462 Jesús, Maria i Josep ESO 4 3 0
08008656 Ramon Llull ESO 1 1 4
08008656 Ramon Llull ESO 2 1 0
08008656 Ramon Llull ESO 3 1 0
08008656 Ramon Llull ESO 4 1 0
08009235 Santísima Trinidad ESO 1 1 3
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Curs 2019-2020

Codi Nom centre Ensenyament Curs Grup Nombre sol·licituds

08009235 Santísima Trinidad ESO 2 1 1
08009235 Santísima Trinidad ESO 3 1 0
08009235 Santísima Trinidad ESO 4 1 0
08037395 Monlau ESO 1 2 71
08037395 Monlau ESO 2 2 1
08037395 Monlau ESO 3 2 2
08037395 Monlau ESO 4 2 2
08039057 Institut L’Alzina ESO 1 3 103
08039057 Institut L’Alzina ESO 2 4 3
08039057 Institut L’Alzina ESO 3 3 2
08039057 Institut L’Alzina ESO 4 3 0
08044326 Roca ESO 1 2 43
08044326 Roca ESO 2 2 0
08044326 Roca ESO 3 2 3
08044326 Roca ESO 4 2 6
08044922 Institut Dr. Puigvert ESO 1 5 185
08044922 Institut Dr. Puigvert ESO 2 4 1
08044922 Institut Dr. Puigvert ESO 3 4 10
08044922 Institut Dr. Puigvert ESO 4 4 7
08046608 Institut Príncep de Viana ESO 1 4 90
08046608 Institut Príncep de Viana ESO 2 3 2
08046608 Institut Príncep de Viana ESO 3 3 7
08046608 Institut Príncep de Viana ESO 4 3 4
08052761 Institut Josep Comas i Solà ESO 1 1 16
08052761 Institut Josep Comas i Solà ESO 2 2 2
08052761 Institut Josep Comas i Solà ESO 3 1 1
08052761 Institut Josep Comas i Solà ESO 4 2 1
08054228 Institut Joan Fuster ESO 1 3 80
08054228 Institut Joan Fuster ESO 2 3 2
08054228 Institut Joan Fuster ESO 3 3 5
08054228 Institut Joan Fuster ESO 4 3 7
08066528 Institut Martí Pous ESO 1 4 133
08066528 Institut Martí Pous ESO 2 4 10
08066528 Institut Martí Pous ESO 3 2 10
08067752 Institut Sagrera Sant Andreu ESO 1 3 69
08075669 Institut Escola El Til·ler ESO 1 1 0
08075669 Institut Escola El Til·ler ESO 2 1 5
08075669 Institut Escola El Til·ler ESO 3 1 1

Curs 2020-2021

Codi Nom centre Ensenyament Curs Grup Nombre sol·licituds

08007494 Sagrada Família ESO 1 3 8
08007494 Sagrada Família ESO 2 3 4
08007494 Sagrada Família ESO 3 3 8
08007494 Sagrada Família ESO 4 3 3
08007603 Arrels ESO 1 2 14
08007603 Arrels ESO 2 2 0
08007603 Arrels ESO 3 2 1
08007603 Arrels ESO 4 2 0
08007721 Jesús Maria ESO 1 3 40
08007721 Jesús Maria ESO 2 3 3
08007721 Jesús Maria ESO 3 3 3
08007721 Jesús Maria ESO 4 3 2
08008267 L’Esperança ESO 1 1 4
08008267 L’Esperança ESO 2 1 0
08008267 L’Esperança ESO 3 1 2
08008267 L’Esperança ESO 4 1 1
08008279 FEDAC-Sant Andreu ESO 1 2 5
08008279 FEDAC-Sant Andreu ESO 2 2 0
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Curs 2020-2021

Codi Nom centre Ensenyament Curs Grup Nombre sol·licituds

08008279 FEDAC-Sant Andreu ESO 3 2 0
08008279 FEDAC-Sant Andreu ESO 4 2 0
08008371 Mare de Déu dels Àngels ESO 1 3 14
08008371 Mare de Déu dels Àngels ESO 2 3 1
08008371 Mare de Déu dels Àngels ESO 3 3 1
08008371 Mare de Déu dels Àngels ESO 4 3 0
08008401 Bon Pastor ESO 1 2 0
08008401 Bon Pastor ESO 2 2 3
08008401 Bon Pastor ESO 3 2 0
08008401 Bon Pastor ESO 4 2 2
08008462 Jesús, Maria i Josep ESO 1 3 19
08008462 Jesús, Maria i Josep ESO 2 3 1
08008462 Jesús, Maria i Josep ESO 3 3 1
08008462 Jesús, Maria i Josep ESO 4 3 3
08008656 Ramon Llull ESO 1 1 1
08008656 Ramon Llull ESO 2 1 1
08008656 Ramon Llull ESO 3 1 3
08008656 Ramon Llull ESO 4 1 0
08009235 Santísima Trinidad ESO 1 1 2
08009235 Santísima Trinidad ESO 2 1 1
08009235 Santísima Trinidad ESO 3 1 1
08009235 Santísima Trinidad ESO 4 1 0
08037395 Monlau ESO 1 2 64
08037395 Monlau ESO 2 2 7
08037395 Monlau ESO 3 2 5
08037395 Monlau ESO 4 2 1
08039057 Institut L’Alzina ESO 1 3 110
08039057 Institut L’Alzina ESO 2 3 8
08039057 Institut L’Alzina ESO 3 4 5
08039057 Institut L’Alzina ESO 4 3 1
08044326 Roca ESO 1 2 63
08044326 Roca ESO 2 2 3
08044326 Roca ESO 3 2 0
08044326 Roca ESO 4 2 3
08044922 Institut Dr. Puigvert ESO 1 4 132
08044922 Institut Dr. Puigvert ESO 2 5 11
08044922 Institut Dr. Puigvert ESO 3 4 9
08044922 Institut Dr. Puigvert ESO 4 4 3
08046608 Institut Príncep de Viana ESO 1 3 80
08046608 Institut Príncep de Viana ESO 2 4 9
08046608 Institut Príncep de Viana ESO 3 3 6
08046608 Institut Príncep de Viana ESO 4 3 8
08052761 Institut Josep Comas i Solà ESO 2 1 0
08052761 Institut Josep Comas i Solà ESO 3 2 3
08052761 Institut Josep Comas i Solà ESO 4 2 1
08054228 Institut Joan Fuster ESO 1 3 69
08054228 Institut Joan Fuster ESO 2 3 4
08054228 Institut Joan Fuster ESO 3 3 3
08054228 Institut Joan Fuster ESO 4 3 11
08066528 Institut Martí Pous ESO 1 3 88
08066528 Institut Martí Pous ESO 2 4 5
08066528 Institut Martí Pous ESO 3 4 10
08066528 Institut Martí Pous ESO 4 2 10
08067752 Institut Sagrera Sant Andreu ESO 1 3 82
08067752 Institut Sagrera Sant Andreu ESO 2 3 3
08072310 Institut Escola Rec Comtal ESO 1 3 56
08075669 Institut Escola El Til·ler ESO 1 1 2
08075669 Institut Escola El Til·ler ESO 2 1 2
08075669 Institut Escola El Til·ler ESO 3 1 0
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Curs 2020-2021

Codi Nom centre Ensenyament Curs Grup Nombre sol·licituds

08075669 Institut Escola El Til·ler ESO 4 1 1
08077083 Institut Vapor del Fil ESO 1 2 71

Curs 2021-2022

Codi Nom centre Ensenyament Curs Grup Nombre sol·licituds

08007494 Sagrada Família LOE 1 3 18
08007494 Sagrada Família LOE 2 3 2
08007494 Sagrada Família LOE 3 3 1
08007494 Sagrada Família LOE 4 3 5
08007603 Arrels LOE 1 2 16
08007603 Arrels LOE 2 2 4
08007603 Arrels LOE 3 2 2
08007603 Arrels LOE 4 2 3
08007721 Jesús Maria LOE 1 3 51
08007721 Jesús Maria LOE 2 3 2
08007721 Jesús Maria LOE 3 3 2
08007721 Jesús Maria LOE 4 3 3
08008267 L’Esperança LOE 1 1 5
08008267 L’Esperança LOE 2 1 1
08008267 L’Esperança LOE 3 1 0
08008267 L’Esperança LOE 4 1 1
08008279 FEDAC-Sant Andreu LOE 1 2 7
08008279 FEDAC-Sant Andreu LOE 2 2 0
08008279 FEDAC-Sant Andreu LOE 3 2 0
08008279 FEDAC-Sant Andreu LOE 4 2 0
08008371 Mare de Déu dels Àngels LOE 1 3 20
08008371 Mare de Déu dels Àngels LOE 2 3 2
08008371 Mare de Déu dels Àngels LOE 3 3 4
08008371 Mare de Déu dels Àngels LOE 4 3 1
08008401 Bon Pastor LOE 1 2 1
08008401 Bon Pastor LOE 2 2 0
08008401 Bon Pastor LOE 3 2 0
08008401 Bon Pastor LOE 4 2 0
08008462 Jesús, Maria i Josep LOE 1 3 12
08008462 Jesús, Maria i Josep LOE 2 3 1
08008462 Jesús, Maria i Josep LOE 3 3 1
08008462 Jesús, Maria i Josep LOE 4 3 0
08008656 Ramon Llull LOE 1 1 1
08008656 Ramon Llull LOE 2 1 0
08008656 Ramon Llull LOE 3 1 0
08008656 Ramon Llull LOE 4 1 0
08009235 Santísima Trinidad LOE 1 1 4
08009235 Santísima Trinidad LOE 2 1 0
08009235 Santísima Trinidad LOE 3 1 0
08009235 Santísima Trinidad LOE 4 1 0
08037395 Monlau LOE 1 2 72
08037395 Monlau LOE 2 2 2
08037395 Monlau LOE 3 2 7
08037395 Monlau LOE 4 2 2
08039057 Institut L’Alzina LOE 1 3 108
08039057 Institut L’Alzina LOE 2 3 4
08039057 Institut L’Alzina LOE 3 3 3
08039057 Institut L’Alzina LOE 4 4 7
08044326 Roca LOE 1 2 77
08044326 Roca LOE 2 2 0
08044326 Roca LOE 3 2 1
08044326 Roca LOE 4 2 2
08044922 Institut Dr. Puigvert LOE 1 4 65
08044922 Institut Dr. Puigvert LOE 2 4 12
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Curs 2021-2022

Codi Nom centre Ensenyament Curs Grup Nombre sol·licituds

08044922 Institut Dr. Puigvert LOE 3 5 4
08044922 Institut Dr. Puigvert LOE 4 4 4
08046608 Institut Príncep de Viana LOE 1 3 70
08046608 Institut Príncep de Viana LOE 2 3 2
08046608 Institut Príncep de Viana LOE 3 4 4
08046608 Institut Príncep de Viana LOE 4 3 3
08052761 Institut Josep Comas i Solà LOE 3 1 1
08052761 Institut Josep Comas i Solà LOE 4 2 0
08054228 Institut Joan Fuster LOE 1 3 34
08054228 Institut Joan Fuster LOE 2 3 1
08054228 Institut Joan Fuster LOE 3 3 5
08054228 Institut Joan Fuster LOE 4 3 5
08066528 Institut Martí Pous LOE 1 3 147
08066528 Institut Martí Pous LOE 2 3 3
08066528 Institut Martí Pous LOE 3 4 7
08066528 Institut Martí Pous LOE 4 4 4
08067752 Institut Sagrera Sant Andreu LOE 1 3 73
08067752 Institut Sagrera Sant Andreu LOE 2 3 6
08067752 Institut Sagrera Sant Andreu LOE 3 3 9
08072310 Institut Escola Rec Comtal LOE 1 2 5
08072310 Institut Escola Rec Comtal LOE 2 3 0
08075669 Institut Escola El Til·ler LOE 1 1 10
08075669 Institut Escola El Til·ler LOE 2 1 1
08075669 Institut Escola El Til·ler LOE 3 1 5
08075669 Institut Escola El Til·ler LOE 4 1 3

En els darrers anys, al districte de Sant Andreu s’han construït o han començat 
a funcionar els següents centres educatius de secundària:

– Institut Martí Pous: 3 línies, curs 2017-2018.
– Institut Sagrera Sant Andreu: 3 línies, curs 2019-2020.
– Institut Vapor del Fil; 2 línies, curs 2022-2021.

L’Institut Vapor del Fil es fusionarà en breu amb l’Escola Molí de Finestrelles i 
esdevindrà un Institut Escola de 2 línies.

Aquests tres instituts estan molt allunyats de l’Institut Joan Fuster. Concreta-
ment, són centres que estan ubicats en una altra zona educativa i no tenen adscrites 
cap de les escoles adscrites a l’Institut Joan Fuster.

Actualment, el nombre de matrícules en les escoles públiques al districte de Sant 
Andreu és estable, amb una lleugera tendència al creixement. El Departament no 
té previst, per tant, modificar l’oferta educativa de la zona ni crear cap nou institut.

L’oferta de places de secundària al districte de Sant Andreu dona resposta a les ne-
cessitats d’escolarització d’aquests ensenyaments. Concretament, un 85% de l’alum-
nat d’aquests ensenyaments al districte està escolaritzat en centres educatius públics.

Tots els centres educatius del districte de Sant Andreu, amb l’excepció de l’Insti-
tut Joan Fuster; cobreixen les places que s’ofereixen a 1er d’ESO.

El Departament té la voluntat de seguir treballant estretament amb l’equip direc-
tiu de l’Institut Joan Fuster per tal de revertir la situació actual i aconseguir, entre 
tots els agents educatius, que aquest centre es torni a visibilitzar com a una bona 
opció d’escolarització per part de les famílies del barri.

Un cop ha finalitzat el procés d’admissió d’alumnat, el Departament d’Educació 
s’ha reunit amb l’equip directiu de l’Institut Joan Fuster per fer una valoració con-
junta dels resultats obtinguts pel centre en el darrer procés de preinscripció.

Barcelona, 2 de juliol de 2021
Josep Gonzàlez Cambray, conseller d’Educació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
ofertes i sol·licitades en la preinscripció a l’Institut Joan Fuster, 
del districte de Sant Andreu, a Barcelona, els darrers quatre cursos
314-01200/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12952 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01199/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a fomentar la demanda i reforçar el projecte 
pedagògic de l’Institut Joan Fuster, de Barcelona
314-01201/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12952 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01199/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les peticions 
de l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Institut Joan Fuster, 
de Barcelona, per a incrementar les preinscripcions
314-01202/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12952 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01199/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de places d’educació secundària obligatòria sol·licitades al districte 
de Sant Andreu de Barcelona els darrers quatre anys
314-01203/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12952 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01199/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres 
educatius de secundària construïts o que han començat a funcionar 
al districte de Sant Andreu de Barcelona els darrers anys
314-01204/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12952 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01199/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del 
Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona 
amb relació a les futures escolaritzacions al districte de Sant Andreu 
de Barcelona
314-01205/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12952 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01199/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes del 
Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona 
amb relació als centres educatius del districte de Sant Andreu de 
Barcelona que no cobreixen les places, ni les línies, ni els grups que 
ofereixen
314-01206/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12952 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01199/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual no 
s’han convocat les subvencions per a l’organització i la participació 
en les activitats esportives federades per al 2020-2021
314-01219/13

Proponent: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12995 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-01219/13 fins a 
la 314-01222/13 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-
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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 la seva comprensió i anàlisi.

En data 25 de juny de 2021 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya la Resolució PRE/1957/2021, de 7 de juny, per la qual s’obre la convo-
catòria del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals per al suport 
a l’acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i 
associacions per a l’any 2021 (ref. BDNS 568783)., la qual va obrir la convocatòria 
pública per a la concessió de subvencions pluriennals, en règim de concurrència no 
competitiva per a les actuacions dutes a terme en el període comprès entre l’1 d’oc-
tubre de 2020 i el 30 de setembre de 2021, en relació amb tots els subprogrames del 
programa A) esport federat que s’indiquen a la mateixa.

Barcelona, 29 de juliol de 2021
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini previst per 
a la convocatòria de subvencions d’activitats esportives federades 
per al 2020-2021
314-01220/13

Proponent: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12995 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01219/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no 
s’han convocat les subvencions d’activitats esportives federades per 
al curs 2020-21
314-01221/13

Proponent: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12995 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01219/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’alguna 
convocatòria extraordinària per a les activitats esportives federades
314-01222/13

Proponent: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12995 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01219/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció 
dels recursos destinats a l’aeroport de Reus
314-01223/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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

nya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-
01223/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-01224/13 a 314-01228/13 
i 314-01233/13 a 314-01237/13.

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

Fa més d’un any, l’11 de març de 2020, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) 
va declarar el brot de Covid-19 com a pandèmia.

El transport aeri ha estat una de les indústries mundials més afectades des del 
començament de la crisi. La cancel·lació de gairebé tots els vols per controlar la 
propagació del virus ha afectat tota la indústria de les línies aèries a nivell mundial.

En relació amb la situació de Girona i Reus, la Generalitat ha fet un ajust dels 
recursos en base a la reducció de l’activitat prevista per als propers anys degut a la 
situació post pandèmia.

La futura competitivitat dels dos aeroports Girona i Reus hauria de ser la baixa-
da de les tarifes i l’arribada del tren d’alta velocitat, que són responsabilitat d’Aena 
i Adif respectivament.

Les gestions per a mantenir i incrementar l’activitat i la promoció de l’aeroport, 
així com la taula estratègica de Reus, s’ha mantingut durant aquests mesos. Prova 
d’això és l’activitat de Binter Canàries i Air Nosturm a l’aeroport de Reus per aquest 
estiu.

Pel que fa a Girona en les properes reunions de l’AGi es decidirà, juntament amb 
els agents del territori, el futur de la promoció aeroportuària a l’entorn de l’aeroport 
de Girona.

Així mateix, la Generalitat defensa el traspàs dels aeroports d’AENA a Catalu-
nya per poder-los gestionar amb un model de governança aeroportuària pròpia, per 
tal de vetllar pels interessos del territori i pel desenvolupament aeroportuari català 
amb projectes de futur per l’aeroport de Reus i l’aeroport de Girona - Costa Brava, 
en el marc del futur de l’aeroport de Aeroport de Barcelona - El Prat, dotant-los, al 
mateix temps, d’una bona connexió en infraestructures d’alta velocitat.

Per tant, amb un model aeroportuari català pensat en el seu conjunt i no tal i com 
el pensa el Govern Espanyol i AENA amb un model sense capacitat de generar es-
tratègies específiques per als diferents territoris, i alhora, sense un rol específic per 
als aeroports complementaris.

Barcelona, 28 de juliol de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració 
de la reducció dels recursos destinats a l’aeroport de Reus
314-01224/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01223/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre 
la reducció dels recursos destinats a l’aeroport de Reus i el fet que 
el Govern estigui en funcions
314-01225/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01223/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no 
s’ha convocat la taula estratègica en què participa l’aeroport de Reus
314-01226/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01223/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per 
a mantenir les companyies que operen a l’aeroport de Reus
314-01227/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01223/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte de 
la Covid-19 i les retallades al sector turístic de la Costa Daurada
314-01228/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01223/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals 
s’han reduït els recursos destinats a l’aeroport de Girona - Costa 
Brava
314-01233/13

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01223/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de la 
reducció dels recursos destinats a l’aeroport de Girona– Costa Brava
314-01234/13

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01223/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre la 
reducció dels recursos destinats a l’aeroport de Girona - Costa Brava 
i el fet que el Govern estigui en funcions
314-01235/13

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01223/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni 
de l’aeroport de Girona - Costa Brava
314-01236/13

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01223/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a 
mantenir les companyies que operen a l’aeroport de Girona - Costa Brava
314-01237/13

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01223/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb 
els representants dels treballadors de l’empresa H&M
314-01238/13

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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

nya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-
01238/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-01239/13 a 314-01242/13.

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.

L’expedient de Hennes&Mauritz SL, d’àmbit estatal ha finalitat amb un acord entre 
la representació dels treballadors i de l’empresa, per reduir la plantilla amb 297 perso-
nes a Catalunya, amb preferència amb baixes voluntàries, amb la màxima indemnitza-
ció legal de 45 dies per any treballat fins l’any 2012 i de 33 dies, a partir d’aquesta data, 
amb una prima addicional (d’un màxim de 5.000 euros) en funció de l’antiguitat. Per re-
duir els acomiadaments també s’ha facilitat una reducció de jornada a 170 treballadors 
amb un límit màxim de dos anys, que també tindran indemnització proporcional a la re-
ducció. A més s’ha evitat el tancament del centre de treball de l’Illa Diagonal. El Govern 
sempre esta a disposició de les parts, però cap de les parts ha demanat la intervenció.

D’altra banda, i pel que fa a l’ocupació, les persones que han vist extingit el seu 
contracte compten amb el suport del Departament mitjançant l’acció coordinada del 
Servei d’Ocupació de Catalunya,

Barcelona, 29 de juliol de 2021
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb la 
direcció de l’empresa H&M a Catalunya
314-01239/13

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01238/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té prevista alguna 
mediació entre els treballadors i la direcció de l’empresa H&M per a 
mantenir els llocs de treball i l’ocupabilitat de les persones afectades
314-01240/13

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01238/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre com preveu garantir 
l’ocupabilitat de les persones afectades per l’expedient de regulació 
d’ocupació de l’empresa H&M
314-01241/13

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01238/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre com preveu 
justificar l’expedient de regulació d’ocupació de l’empresa H&M
314-01242/13

Proponent: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01238/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cotxes 
oficials de la Generalitat
314-01245/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb un altre diputat del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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

lunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites amb número de 
tramitació 314-01245/13 i 314-01246/13, us trameto, en document annex, la infor-
mació facilitada per la Direcció de Serveis.

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

Barcelona, 29 de juliol de 2021
Jaume Giró Ribas, conseller d’Economia i Hisenda

Annex
L’Acord de Govern de 3 de maig de 2005 i la normativa posterior que el desen-

volupa –com ara el Decret 223/2005, d’11 d’octubre– indica que l’activitat de trans-
portar els alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat de Catalunya relacionats 
a la mateixa es basa en serveis de vehicles de representació realitzats per xofers de 
representació i amb vehicles de representació. S’inclou el servei de representació al 
President i al Fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

D’acord amb el punt anterior, de tots els vehicles oficials que disposa l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya, només estan destinats als alts càrrecs esmen-
tats els vehicles de representació adscrits al Departament d’Economia i Hisenda 
gestionats per la Sub-direcció General de Gestió de Serveis i Vehicles de Represen-
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tació (en endavant SGGSVR) que en depèn de la Direcció de Serveis. En aquests 
moments, aquesta flota de vehicles de representació de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya és de 75.

A més, aquests vehicles de representació només poden conduir-los xofers de ser-
veis de representació i/o escortes en determinats casos, però no altres conductors de 
la Generalitat de Catalunya.

En aquests moments, el nombre de xofers de representació de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya és de 105. Com treballen en jornades dobles en dies 
alterns, diàriament, es disposa de 55 (3 treballen en jornada diària normal) i també 
estan adscrits al Departament d’Economia i Hisenda.

(*) Nota: Aquestes dades no inclouen altres vehicles oficials no gestionats per la SGGSVR, ni els que puguin 
tenir ens, organismes ni empreses dependents de la Generalitat.

Barcelona, 27 de juliol de 2021
Maria del Carme Alcaraz Molina, directora de Serveis

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de xofers 
de cotxes oficials de la Generalitat
314-01246/13

Proponent: Joan Garriga Doménech, juntament amb un altre diputat del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01245/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
el CAP Les Planes, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), ha perdut 
el servei de ginecologia
314-01253/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13228 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-01253/13 us in-
formo del següent:

El Centre d’Atenció Primària (CAP) Les Planes de Sant Joan Despí no ha perdut 
l’atenció a la salut sexual i reproductiva, sinó que aquesta s’ofereix des de fa molts 
anys al CAP Verdaguer del mateix municipi, de forma unificada per a tota la ciutat.

D’altra banda, al CAP Les Planes, atès que hi ha un petit quiròfan, s’hi fan visi-
tes i petites intervencions de la unitat de patologia cervical ginecològica.

Barcelona, 3 d’agost de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
perquè la banda ampla de fibra òptica arribi al Montsià
314-01292/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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

nya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-
01292/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-01293/13 a 314-01296/13.

Atès que les preguntes més amunt fan totes referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal 
de facilitar-ne l’elaboració.

D’acord amb la normativa vigent, cal recordar que l’Estat té atribuïdes les com-
petències exclusives en matèria de telecomunicacions.

En aquest sentit, també cal precisar que és l’Estat qui va determinar i determina les 
condicions relatives al servei universal de telecomunicacions, que contempla el servei 
de telefonia fixa i una connexió de banda ampla d’una capacitat de 1 Mbps / 256 Kbps.

Així mateix, malgrat els compromisos i objectius establerts per la Unió Europea, 
actualment, segons la pròpia informació que publica el Ministeri d’Assumptes Eco-
nòmics i Transformació Digital, aquests no s’assoleixen. Es pot consultar el detall 
al lloc Web https://avancedigital.mineco.gob.es/banda-ancha/cobertura/Paginas/in-
formacion-cobertura.aspx

Segons aquesta informació, a tall d’exemple, el nucli poblacional principal de La 
Sénia disposa actualment d’una cobertura del 100% per a «cobertura xarxes fixes 
de mes de 100Mbps».

El Govern de Catalunya, amb la finalitat de garantir la connectivitat i les infraes-
tructures digitals a tot el territori, està desplegant una infraestructura pròpia de fibra 
òptica que permeti garantir la connectivitat i la prestació dels serveis digitals propis 
de la Generalitat, la qual permet de retruc cohesionar i equilibrar territorialment el 
país des d’un punt de vista de garantir l’accés als serveis digitals per part de la ciu-
tadania i les empreses. Cal destacar que el desplegament que s’està fent té previst 
arribar a tots els municipis i zones d’activitats econòmica de Catalunya.

Així mateix, les ajudes del Pla d’Extensió de Banda Ampla de Nova Generació, 
del Ministeri d’Assumpte Econòmics i Transformació Digital (PEBA-NGA 2020-
2022), que pretenen assolir una reducció de la bretxa digital, resulten insuficients 
per donar compliment als compromisos i objectius esmentats.

Pel que fa al pressupost de la Generalitat per impulsar el projecte de desplega-
ment de fibra òptica cal remarcar que, en tractar-se d’una actuació prioritària del 
Govern, s’ha fet l’esforç inversor més gran en els últims anys i es continuarà fent per 
tenir un país digitalment connectat.

En aquest sentit, és un compromís del Govern que els pressupostos incloguin una 
partida per assolir el desplegament de fibra òptica als municipis amb nuclis poblats 
de més de 50 habitants, l’any 2023.

Pel que fa a les comarques sol·licitades, us informo del següent:

Terra Alta:
– Durant l’any 2020, s’han connectat els municipis de Gandesa i el Pinell de Brai.
– Durant l’any 2021, es porta la fibra òptica als municipis d’Arnes, Batea, Bot, 

Corbera d’Ebre, Horta de Sant Joan, la Pobla de Massaluca, Prat de Compte i Vi-
lalba dels Arcs.

– Durant l’any 2022, està previst portar la fibra òptica al municipi de Caseres.

https://avancedigital.mineco.gob.es/banda-ancha/cobertura/Paginas/informacion-cobertura.aspx
https://avancedigital.mineco.gob.es/banda-ancha/cobertura/Paginas/informacion-cobertura.aspx
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Baix Ebre:
– Durant l’any 2020, s’han connectat els municipis d’Aldover, Benifallet, i Xerta, 

així com els polígons industrials de Camí Casilles i Jesús.
– Durant l’any 2021, es porta la fibra òptica al municipi de Deltebre.
– Durant l’any 2022, està previst portar la fibra òptica al municipi de Paüls.

Montsià:
– Durant l’any 2021, es porta la fibra òptica als municipis de Freginals, la Galera, 

Godall, Masdenverge, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, Santa Bàrba-
ra, La Sénia i Ulldecona, així com als seus nuclis de població el Castell, Sant Joan 
del Pas i les Ventalles. També es connecten els polígons industrials de Masdenverge 
1 i 2, Barranc de Lledó (Santa Bàrbara), Zona A Sud (La Sénia), i Ulldecona 2 i 3.

Ribera d’Ebre:
– Durant l’any 2020, s’han connectat els municipis de Tivissa, així com el seu nu-

cli de població la Serra d’Almos. També s’ha connectat el polígon industrial el Molló.
– Durant l’any 2021, es porta la fibra òptica als municipis d’Ascó, Garcia, Gines-

tar, Miravet, la palma d’Ebre, Rasquera, Riba-roja d’Ebre, la Torre de l’Espanyol, 
Vinebre i Flix, així com els seu nuclis de població de Comellarets. També es con-
necta el polígon industrial d’Ascó (Ascó), La Devesa (Flix), Polígon Químic d’Er-
cros Industrial (Flix) i polígon industrial Els Aubals (Móra la Nova)

– Durant l’any 2022, està previst portar la fibra òptica als nuclis de població de 
la Palma d’Ebre, Rasquera i Darmós (Tivissa).

Barcelona, 28 de juliol de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
perquè la banda ampla de fibra òptica arribi al Baix Ebre
314-01293/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01292/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
perquè la banda ampla de fibra òptica arribi a la Ribera d’Ebre
314-01294/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01292/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
perquè la banda ampla de fibra òptica arribi a la Terra Alta
314-01295/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01292/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions perquè 
el desplegament de la fibra òptica al Montsià, el Baix Ebre, la Ribera 
d’Ebre i la Terra Alta arribi als polígons i les zones industrials
314-01296/13

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01292/13.

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

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-01362/13 a 
314-01364/13 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 municipi de Tarroja de Segarra té una població de 135 habitants, segons el Regis-
tre Central d’Assegurats (RCA) de 2021. El seu consultori atén també les persones resi-
dents en poblacions i municipis propers, de tal manera que el total de població que té el 
consultori de Tarroja de Segarra com a punt d’assistència és inferior als 700 habitants.

El consultori va haver de tancar durant la primera onada de la pandèmia i es va 
reobrir al maig de 2020. S’han reordenat els horaris i s’ha adequat la freqüència del 
servei al volum de població, i actualment el metge hi va 3 dies a la setmana (la res-
ta d’horari el realitza al CAP de Cervera) i es passa consulta d’infermeria a diari.

No hi ha previsió de tancar els consultoris de Sant Antolí (Ribera d’Ondara), 
Sant Guim de rixenet i Sant Ramon.

Barcelona, 3 d’agost de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació 
del tancament del consultori mèdic de Tarroja de Segarra
314-01363/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01362/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de tancar 
els consultoris mèdics de la Ribera d’Ondara, Sant Guim de Freixenet 
i Sant Ramon (Segarra)
314-01364/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01362/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges 
de protecció oficial en lloguer i en venda
314-01388/13

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-01388/13 us in-
formo del següent:

Les promocions d’habitatge promogudes per l’Incasòl són en règim de lloguer 
excepte aquelles promocions que provenen de remodelacions urbanes i on es precisa 
un reallotjament dels ocupants de l’àmbit de desenvolupament de l’actuació.

Actualment té en diferent fase de producció els habitatges següents:
– Barcelona - 31 habitatges
– Badalona - 81 habitatges dels quals 40 són de reallotjament
– Badia del Vallès - 32 habitatges
– Igualada - 60 habitatges
– El Masnou - 36 habitatges
– Montmeló - 18 habitatges
– Olesa de Montserrat - 33 habitatges
– Polinyà - 33 habitatges
– Rubí - 24 habitatges
– Sabadell - 34 habitatges
– Sant Adrià del Besòs - 36 habitatges
– Sant Boi del Llobregat - 40 habitatges
– Sant Sadurní d’Anoia - 32 habitatges
– Sant Pere de Ribes - 86 habitatges
– Sant Vicenç de Castellet - 12 habitatges
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– Santa Coloma de Gramenet - 38 habitatges
– Terrassa - 36 habitatges
– Viladecans - 136 habitatges
– Vilafranca - 36 habitatges

I en programació els habitatges següents:
– Badalona - 44 habitatges
– Barcelona - 132 habitatges
– Blanes - 80 habitatges
– Castellar del Vallès - 90 habitatges
– Esplugues - 112 habitatges
– Figueres - 108 habitatges
– Girona - 92 habitatges
– Mataró - 68 habitatges
– Mollet del Vallès - 90 habitatges
– Palau-solità i Plegamans - 36 habitatges
– El Prat de Llobregat - 138 habitatges
– Sant Cugat del Vallès 62 habitatges
– Vallirana - 42 habitatges

Barcelona, 28 de juliol de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de protecció oficial en lloguer i en venda en les fases 
de licitació, projecte inicial, projecte executiu i obres
314-01389/13

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12933 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-01389/13 us in-
formo del següent:

El llistat de les actuacions que l’Incasòl està desenvolupant i que es troben en 
fase de licitació, de redacció de projecte o en execució de les obres és el que es des-
criu a continuació. Si no s’especifica el contrari, són promocions de d’HPO en règim 
de lloguer:

En fase de licitació del concurs de redacció del projecte:
– Viladecans - 136 habitatges
– Sant Sadurní d’Anoia - 32 habitatges
– Polinyà - 33 habitatges
– Igualada - 36 habitatges
– Sant Vicenç de Castellet - 12 habitatges

En fase de redacció de projecte:
– Sant Adrià del Besòs - 36 habitatges
– Sant Boi del Llobregat - 40 habitatges
– Montmeló - 18 habitatges
– Olesa de Montserrat - 33 habitatges
– Igualada - 24 habitatges
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– Vilafranca - 36 habitatges
– Badia del Vallès - 32 habitatges
– Sant Pere de Ribes - 86 habitatges
– Badalona - 41 habitatges
– Terrassa - 36 habitatges

En fase de licitació de les obres:
– Barcelona - 15 habitatges
– Rubí - 24 habitatges
– Sabadell - 34 habitatges
– Santa Coloma de Gramenet - 38 habitatges

En fase d’execució de les obres d’edificació:
– Barcelona - 16 habitatges
– El Masnou - 36 habitatges
– Badalona - 40 habitatges de reallotjament

Barcelona, 28 de juliol de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dates de 
finalització i adjudicació dels habitatges previstos per a combatre 
l’emergència habitacional
314-01390/13

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-01390/13 us in-
formo del següent:

Les dates de finalització de les obres d’execució de les promocions que estan en 
fase de licitació de les obres o en fase d’execució d’aquestes són les següents:

– Barcelona - 16 habitatges. Finalització prevista 4T 2022
– El Masnou - 36 habitatges. Finalització prevista 4T 2022
– Badalona - 40 habitatges. Finalització prevista 4T 2022
– Barcelona - 15 habitatges. Finalització prevista 4T 2023
– Rubí - 24 habitatges. Finalització prevista 3T 2023
– Sabadell - 34 habitatges. Finalització prevista 4T 2023
– Santa Coloma de Gramenet– 38 habitatges. Finalització prevista 1T 2024

L’adjudicació dels habitatges està previst que es realitzi entre dos i tres mesos 
més tard de la finalització de les obres.

Les dates de finalització de les obres d’execució de les promocions que estan en 
fase de licitació del concurs per a la redacció del projecte arquitectònic i en fase de 
redacció de projecte són difícils d’especificar en tant que depenen de diferents fac-
tors externs a l’Incasòl. En un principi es preveu que les obres finalitzin aproxima-
dament als tres anys d’adjudicar l’equip redactor del projecte arquitectònic.

Barcelona, 28 de juliol de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges 
amb la qualificació permanent d’habitatge de protecció oficial
314-01391/13

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12935 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-01391/13 us in-
formo del següent:

El programa de lloguer assequible que està desenvolupant l’Incasòl, en tant que 
habitatges construïts sobre sòl, la major part, cedit pels ajuntaments, gratuïtament o 
en dret de superfície, la seva qualificació d’habitatges amb protecció oficial serà vi-
gent permanentment. Això és així, d’acord amb l’article 79 de la Llei pel dret a l’ha-
bitatge, segons el nou redactat donat pel Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de 
mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, al tractar-se de sòl integrant del 
patrimoni municipal de sòl i habitatge i/o reservat a l’ús d’habitatge de protecció pú-
blica pel planejament urbanístic.

Barcelona, 28 de juliol de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions 
en la carretera C-14 dels darrers deu anys
314-01485/13

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb quatre altres diputats del GP 

PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-01485/13 us de-
tallo les inversions que ha fet el Govern de la Generalitat a la carretera C-14 en els 
darrers 10 anys.

Clau Títol Subestat Final Obra Import IVA inclòs

Tram Salou - Montblanc

ET-12069

Obra d’emergència. Millora 
estructural de l’obra de 
drenatge a la carretera 
C-14, PK 24+500. Tram: 
Alcover

Obra 
finalitzada

22/01/2013 44.789,00 €

Total Tram 44.789,00 €

Tram Montblanc - Artesa de Segre

XL-15049

Ferm. Reforçament. 
Vial municipal (polígon 
industrial), de la carretera 
L-303, PK 20+120, a la 
carretera C-14, PK
87+970.Tram: Agramunt

Obra 
recepcionada

30/11/2017 579.205,43 €
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Clau Títol Subestat Final Obra Import IVA inclòs

ML-05086-A1

Millora local. Millora de 
nus. Ordenació dels 
accessos. Carretera 
C-14. PK 76+660 (Altet). 
Carretera L-310 als 
nuclis de la Figuerosa, 
Riudovelles, Gra, Sant 
Martí de la Morana i la 
Morana. PK 5+220, 8+050, 
15+900, 17+060 i 17+920.
Tram: Tàrrega - Torref

Obra 
recepcionada

13/04/2018 2.269.053,19 €

Total Tram 2.848.258,62 €

Tram Artesa de Segre - Organyà

SC-SCC-07070

Conservació dels sistemes, 
programari i maquinari 
del Centre de Control de 
Carreteres de Vic, dels 
túnels associats i dels seus 
accessos.

Obra 
finalitzada

31/03/2011 10.948.691,68 €

VL-02138-M2

Millora general. Variant 
d’Artesa de Segre. 
Carreteres C-26 i C-14, del 
PK 48+000 de la C-26 al 
PK 106+000 de la C-14. 
Tram: Foradada - Artesa 
de Segre

Obra 
acabada 
definitivament

16/12/2011 14.984.394,67 €

EL-12052

Obra d’emergència. Millora 
de la seguretat del túnel de  
l’Obaga Negra, situat a la 
carretera C-14, en el tram 
de Peramola, entre el PK 
149+155 i el 149+947

Obra 
acabada 
definitivament

15/03/2013 3.000.000,00 €

VL-02138-C1

Millora local. Plantacions. 
Mesures Correctores 
d’Impacte Ambiental. 
Variant d’Artesa de Segre. 
Carreteres C-26 i C– 14, 
del PK 48+000 de la C-26 
al PK 106+000 de la C-14. 
Tram: Foradada - Artesa 
de Segre

Obra 
acabada 
definitivament

29/04/2013 442.077,24 €

EL-15009

Obra d’emergencia. 
Estabilització de talussos. 
Protecció contra la 
caiguda de blocs de 
pedra. Execució de xarxes 
metàl·liques de contenció. 
Carretera C-14, del PK 
163+750 al 164+100. 
Tram: Organyà

Obra 
acabada 
definitivament

04/11/2015 250.000,00 €

EL-16068

Estabilització de talussos. 
Protecció contra la 
caiguda de blocs de 
pedra. Execució de xarxes 
metàl·liques de contenció. 
Carretera C-14 del PK 
161+308 al 166+308. Tram: 
Organyà - Fígols i Alinyà

Obra 
finalitzada

30/06/2017 1.400.000,00 €

ML-14030

Millora local. Millora de 
nus. Carretera C-14 del 
PK 142+390 al 142+420. 
Tram: Oliana

Obra 
finalitzada

25/11/2019 517.365,11 €

PC-CEL-18124

Rehabilitació d’ampits. 
Pont damunt del riu Segre 
a la C-14 del PK 144+120 al 
144+350. Oliana - Peramola

Obra en 
execució

400.000,00 €
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Clau Títol Subestat Final Obra Import IVA inclòs

AL-05037-M1

Millora general. 
Condicionament. 
Eixamplament i millora de 
traçat. Carretera C-14. PK 
163+200 al 166+520. Tram: 
Organyà - Montant de Tost

Obra en 
execució

35.399.768,01 €

Total Tram 67.342.296,71 €

Total inversió C-14 els darrers 10 anys 70.235.344,33 €

Barcelona, 28 de juliol de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
a l’aprovació del Pla director urbanístic de les activitats de càmping
314-01517/13

Proponent: Juan Luis Ruiz López, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12937 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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

nya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-
01517/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-01518/13 a 314-01519/13.

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

En la Comissió Territorial de Catalunya, que va tenir lloc el 10 de juny de 2021, 
es va acordar aprovar definitivament el Pla Director Urbanístic de les Activitats de 
Càmping (PDUAC).

Per tant, el PDUAC es troba aprovat definitivament i publicat al DOGC núm 
8448, de 2 de juliol de 2021.

Els criteris urbanístics, econòmics i ambientals s’han tingut en compte alhora de 
confeccionar el PDUAC estan definits i desenvolupats en el propi Pla Director Ur-
banístic de les Activitats de Càmping (PDUAC).

Barcelona, 28 de juliol de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

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

Proponent: Juan Luis Ruiz López, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12937 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01517/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris 
urbanístics, econòmics i ambientals del Pla director urbanístic 
de les activitats de càmping
314-01519/13

Proponent: Juan Luis Ruiz López, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12937 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01517/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les federacions i 
les unions esportives, els consells esportius i els gimnasos beneficiats 
amb ajuts de la Generalitat
314-01522/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12893 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-01522/13 us informo del següent:
A la pàgina web de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física es pot 

trobar tota la informació sobre tots els procediments i els destinataris de les subven-
cions i ajuts que s’han atorgat mitjançant el Consell Català de l’Esport.

Adjunto els següents documents:
– Resolució del president del Consell Català de l’Esport número 96/2021, de 29 de 

juny de concessió d’ajuts extraordinaris per fer front a les afectacions econòmiques i 
socials produïdes en el sector de l’activitat física i l’esport a causa de la suspensió i la 
limitació de l’obertura al públic de les instal·lacions esportives de Catalunya.

– Resolució del president del Consell Català de l’Esport número 79/2021, de 20 
de maig de concessió d’ajuts extraordinaris per fer front a les afectacions econòmi-
ques i socials produïdes en el sector de l’activitat física i l’esport a causa de l’ajor-
nament o la suspensió de competicions esportives d’àmbit català de les federacions 
esportives catalanes i dels consells esportius de Catalunya.

– Proposta de resolució provisional de concessió dels expedients relatius a les 
sol·licituds de subvencions per a l’organització i participació en activitats esportives 
federades corresponents a la temporada 2020-2021.

A la data de la resposta, únicament s’ha considerat elegible per la Línia de Reac-
tivació Post-Covid’19 la companyia Centre d’Activitats Físiques, SA, com a empresa 
del sector esportiu. La quantitat autoritzada ha estat per 2,6 M€, però fins a la data 
només s’ha concedit 1,46 M€.

Barcelona, 28 de juliol de 2021
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals la cadena de gimnasos DIR va rebre un terç del pressupost 
dels ajuts per a la reactivació industrial
314-01525/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12894 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-01525/13 us informo del següent:
L’afirmació que s’ha atorgat a la cadena DIR un 28,8% del pressupost de les aju-

des per a la reactivació industrial i no a la resta de gimnasos i altres clubs esportius, 
és errònia per dos motius:

1. L’instrument utilitzat no és un ajut i/o subvenció, és un préstec associat a unes 
garanties reals i/o personals. L’instrument és per tot tipus d’empreses, no només les 
empreses de gimnasos i clubs esportius, s’han atorgat als préstecs a les empreses sol-
licitants que complien els criteris.

2. Considerant el saldo disponible de la línia en data d’aprovació de govern del 3 
de novembre, el percentatge estaria al voltant del 23%. De totes maneres, a la data de 
la resposta, AVANÇSA només ha desemborsat 1,46 M€, amb la qual cosa el percen-
tatge representaria un 13,34%.

Barcelona, 28 de juliol de 2021
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

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

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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

nya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-
01539/13, conjuntament amb les número de tramitació 314-01540/13 a 314-01544/13.

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

La derogada Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya, específicament 
l’article 37, establia que el sistema general portuari s’havia de desenvolupar mitjan-
çant un pla especial urbanístic, que podien redactar, amb acord previ, l’Administra-
ció portuària o la corporació municipal.

La promulgació de la nova Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de trans-
port en aigües marítimes i continentals (DOGC 8032, de 30 de desembre de 2019), 
configura un planejament urbanístic de les infraestructures portuàries renovador 
que comporta l’aprovació d’un nou instrument encarregat d’ordenar la zona de servei 
d’un port: el pla director urbanístic portuari (article 14).

El port de Palamós va iniciar la tramitació del planejament urbanístic sota la 
figura del pla especial emparant-se en la normativa portuària anterior. No obstant 
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això, i pels casos en què la planificació urbanística no compti amb l’aprovació ini-
cial abans de l’entrada en vigor de la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals, la disposició transitòria segona (DT2ª) 
de la llei esmentada dictamina les circumstàncies per a seguir la tramitació del pla 
especial urbanístic o iniciar la tramitació d’un pla director urbanístic portuari, que 
bàsicament recauran en no comptar amb l’aprovació inicial de l’instrument de plani-
ficació urbanística o en la decisió motivada de l’Administració portuària.

Com s’ha fet referència en el paràgraf anterior, la disposició transitòria segona 
(DT2ª) prescriu:

«Planejament urbanístic
La planificació urbanística de les infraestructures portuàries que hagi es-

tat aprovada inicialment en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei pot 
seguir la tramitació excepte si, per raons motivades, l’Administració portuà-
ria decideix iniciar la tramitació d’un pla director urbanístic portuari; en la 
resta de casos, es manté vigent el plantejament aprovat».
S’ha de considerar, a més de l’anterior, el contingut recollit en la disposició ad-

dicional vuitena de la norma portuària (DA8ª), en establir el pla director urbanístic 
portuari com l’instrument pel planejament urbanístic de les infraestructures portuà-
ries pel cas de no disposar de planejament derivat en el moment de l’entrada en vigor 
de la llei o de produir-se’n alteracions substancials.

«Planejament urbanístic
1. Les infraestructures portuàries que en el moment de l’entrada en vigor 

d’aquesta llei no disposin de planejament derivat han d’ésser ordenades mit-
jançant la figura del pla director urbanístic portuari, que pot incloure’n una 
o diverses d’existents.

2. El planejament urbanístic vigent en el moment de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei es pot modificar sense introduir-hi alteracions substancials, entre 
les quals s’inclou la modificació del perímetre de la zona de servei portuari. Al-
trament, l’ordenació urbanística requereix un pla director urbanístic portuari»
Conseqüentment, en aquest cas concret, atès que el pla especial del port de Pa-

lamós no havia estat aprovat inicialment, correspon reconduir i tramitar un pla di-
rector urbanístic portuari, ateses les previsions de la llei portuària vigent. Es a dir, 
correspondrà al pla director urbanístic portuari establir les determinacions bàsiques 
relatives als seus usos, entre d’altres, tal com estableix l’article 14 de la Llei 10/2019, 
del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals.

Així, correspondrà a un pla director urbanístic portuari establir les determinaci-
ons bàsiques relatives als usos del port de Palamós, entre d’altres qüestions, tal com 
estableix l’article 14 de la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transports 
en aigües marítimes i continentals, en connexió amb el previst en la seva disposició 
addicional 8a i disposició transitòria 2a.

La determinació del calendari per l’aprovació del Pla Director urbanístic portua-
ri del port de Palamós per establir l’estratègia de desenvolupament del port i ordenar 
llurs usos i activitats restarà condicionat per la tramitació que se’n derivi una vegada 
s’adopti l’acord d’inici del procediment de formulació del Pla per part de la Comis-
sió de Territori de Catalunya.

La motivació del canvi de criteri en l’adopció del pla director urbanístic portuari com 
a instrument de planificació urbanística de les infraestructures portuàries en comptes del 
pla especial que preveia la derogada Llei 5/1998, de 17 d’abril, de Ports de Catalunya, 
radica en la novetat legislativa introduïda per la llei portuària vigent que preveu aquesta 
figura per a l’ordenació urbanística de la zona de servei d’un port. Al respecte, es preveu 
que el pla director urbanístic portuari té naturalesa urbanística i també de pla portuari.

La tramitació dels plans directors urbanístics correspon a la Secretaria departa-
mental competent en la matèria, previ acord d’inici del procediment de formulació 
del Pla per part de la Comissió de Territori de Catalunya, en que s’encarregarà la 
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redacció del Pla director urbanístic portuari a la Secretaria corresponent, coordina-
dament amb l’administració portuària i amb la participació de l’Ajuntament afectat.

Les diferents fases fins a l’aprovació definitiva del Pla Director urbanístic por-
tuari del port de Palamós es tramitaran amb subjecció als acords que s’adoptin i de 
conformitat amb el previst a l’article 83 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

Així mateix, l’administració portuària proposarà incorporar el resultat obtingut 
del procés participatiu atès el seu encaix dins dels actes preparatoris per a la formu-
lació i la tramitació de les figures del planejament urbanístic.

Alhora, la formulació de les figures del planejament urbanístic general requereix 
la participació dels ajuntaments afectats. Per exemple, l’Ajuntament de Palamós ha 
d’ésser consultat abans de l’aprovació inicial, per un termini d’un mes, respecte als 
objectius i els propòsits generals de la iniciativa.

Els potencials grups d’interès en el planejament urbanístic del Port de Palamós 
poden incidir en les fases i tràmits previstos en la legislació urbanística.

Barcelona, 28 de juliol de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

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

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01539/13.

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

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01539/13.

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

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01539/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació 
del resultat del procés participatiu en les fases de disseny i aprovació 
del Pla director del port de Palamós (Baix Empordà)
314-01543/13

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01539/13.

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

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01539/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes 
de les avaries i els retards a la línia del Vallès de Ferrocarrils 
de la Generalitat al maig i al juny del 2021
314-01706/13

Proponent: Jordi Terrades Santacreu, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 12939 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-01706/13 us in-
formo del següent:

Durant el mes de maig no es va produir cap incidència a la línia Barcelona-Vallès.
El mes de juny es van produir dues incidències.
El dia 2 de juny, a les 18.22h, es va produir un descarrilament de material buit 

de la UT 113.18 quan efectuava la maniobra de via 0 a via 2 a l’estació de Sarrià.
El dia 3 de juny a les 5.00h hi va haver una incidència dels senyals 337 i 317 a 

l’estació de Sarrià.

Barcelona, 28 de juliol de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Fascicle cinquè
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones 
que s’han adreçat als punts del Servei d’Atenció Integral LGBTI
314-01809/13

Proponent: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13308 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 314-01809 a 314-
01812/13 us informo del següent:

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

Durant l’any 2020 els punts del Servei d’Atenció Integral LGBTI han atès 492 
persones. Totes han rebut algun tipus d’assistència per part del servei corresponent. 
Pel que fa a les famílies amb menors que s’han adreçat en algun d’aquests punts, la 
xifra per l’any 2020 ha estat de 92.

Per últim, el pressupost del Servei d’Atenció Integral LGBTI per aquest 2021 és 
de 646.922,61 €.

Barcelona, 1 d’agost de 2021
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que han rebut assistència als punts del Servei d’Atenció 
Integral LGBTI
314-01810/13

Proponent: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13308 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01809/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors d’edat que s’han adreçat als punts del Servei d’Atenció 
Integral LGBTI
314-01811/13

Proponent: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13308 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01809/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
del Servei d’Atenció Integral LGBTI per al 2021
314-01812/13

Proponent: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13308 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01809/13.

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre la data prevista per a l’emissió del documental «Nosotros 
no olvidamos»
326-00031/13

Proponent: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 12953 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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

ment de Catalunya sobre preguntes a respondre per escrit, i d’acord amb el que pre-
veuen els articles 163, 165 i 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, donem 
resposta a la pregunta plantejada pel grup parlamentari de la CUP, amb número de 
tramitació de 326-00031/13, sobre la previsió d’emissió del documental «Nosotros 
no olvidamos».

Resposta
El documental «Nosotros no olvidamos» es tracta d’una producció aliena que 

ha de complir, com sempre es fa en els mitjans públics de la CCMA, amb els es-
tàndards de qualitat del servei públic i amb una gestió acurada dels drets d’imatge i 
documents sonors per tal de poder-ne disposar de tots ells. En aquest sentit, la pro-
ductora, d’acord amb la informació facilitada per la direcció de TVC, està treballant 
en aquesta línia. Així mateix, la direcció de TVC està disposada a cedir les imatges 
dels arxius de TVC sobre les què sí es disposen de tots els drets.

Solventats aquests requeriments, que es troben segons la informació de la direc-
ció de TVC en la recta final, s’iniciaran les previsions per a la seva emissió seguint 
els criteris habituals als mitjans de la CCMA d’actualitat, incidència social, valor 
documental i servei públic. En aquest sentit, i segons els criteris tècnics de la direc-
ció de TVC, tant podria ser al voltant del mes de setembre d’enguany o bé al desem-
bre amb motiu de l’aniversari de la mort d’en Pedro Álvarez.

Cal fer constar que TVC ja ha fet i emès un documental que tracta el cas de Pedro 
Álvarez («Vides truncades», una coproducció emesa al programa Sense Ficció) i també 
un reportatge que tracta altres casos que apareixen a «Nosotros no olvidamos» («Aïlla-
ments a la presó», una producció associada que es va emetre al programa 30 minuts).

Sant Joan Despí, 29 de juliol de 2021
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta Corporació Catalana de Mitjans Audio-

visuals 
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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 
de places de cicles formatius en l’àmbit agroalimentari, forestal 
i de desenvolupament rural
314-02188/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 12597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places de CCFF existeixen avui en l’àmbit agroalimentari, forestal i 

de desenvolupament rural a Catalunya?

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2021
Esther Niubó Cidoncha, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de places de cicles formatius en l’àmbit agroalimentari, forestal 
i de desenvolupament rural creades del 2010 ençà
314-02189/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 12598 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places de CCFF s’han creat en l’àmbit agroalimentari, forestal i de 

desenvolupament rural a Catalunya des de 2010? (Es prega conèixer la xifra de cada 
curs per cada família professional, i els municipis on s’han creat)

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2021
Esther Niubó Cidoncha, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputades GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la demanda 
de cicles formatius en l’àmbit agroalimentari, forestal 
i de desenvolupament rural del 2010 ençà
314-02190/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 12599 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la demanda de CCFF en l’àmbit agroalimentari, forestal i de 

desenvolupament rural a Catalunya des de 2010? (Es prega conèixer la xifra de cada 
curs per cada família professional, i els municipis on s’han demandat)

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2021
Esther Niubó Cidoncha, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració que 
fa el Departament d’Educació del programa de consum de fruita, 
hortalisses i llet a les escoles
314-02191/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 12600 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Departament d’Educació del programa de consum a les 

escoles de fruita, hortalisses i llet?

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2021
Esther Niubó Cidoncha, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputades GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de centres educatius en què s’ha implantat el programa de consum 
de fruita, hortalisses i llet
314-02192/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 12601 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
–  En quants centres educatius s’ha implantat el programa de consum a les es-

coles de fruita, hortalisses i llet? (Es prega conèixer els municipis dels que formen 
part, i si es tracta d’escoles o instituts)

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2021
Esther Niubó Cidoncha, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
de mantenir o ampliar el programa consum de fruita, hortalisses i llet 
a les escoles
314-02193/13

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 12602 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Departament mantenir o ampliar el programa de consum a les es-

coles de fruita, hortalisses i llet? On?

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2021
Esther Niubó Cidoncha, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputades GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redacció 
del projecte executiu per a rehabilitar i adaptar la via perimetral 
del polígon industrial de Celrà (Gironès)
314-02194/13

FORMULACIÓ: DANI CORNELLÀ DETRELL, DEL GP CUP-NCG

Reg. 12757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt 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: 
– L’Ajuntament de Celrà i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Ge-

neralitat van acordar, el juny del 2020, redactar el projecte executiu per rehabilitar i 
adaptar el vial perimetral del polígon industrial de Celrà (actuals carrers Nòria, Ter 
i Llevant) per convertir-lo en la variant del municipi (carretera C-66), es va acordar 
que la Generalitat tindria enllestit el setembre del 2021 el projecte, estarà enllestida 
la redacció del projecte executiu en els terminis establerts?

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes 
a terme des que es va decidir l’emplaçament definitiu de l’Hospital 
Doctor Josep Trueta
314-02195/13

FORMULACIÓ: DANI CORNELLÀ DETRELL, DEL GP CUP-NCG

Reg. 12758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt 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: 
– Què s’ha fet des del Govern o conselleria en el darrer any (reunions, informes, 

modificacions urbanístiques...) des de que es va decidir l’emplaçament definitiu del 
nou hospital Trueta a Salt?

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del projecte 
del nou Hospital Doctor Josep Trueta
314-02196/13

FORMULACIÓ: DANI CORNELLÀ DETRELL, DEL GP CUP-NCG

Reg. 12759 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt 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: 
– En quin moment es troba el projecte del nou hospital Trueta?

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració 
entre els agents de salut, la Universitat de Girona i els treballadors 
de l’Hospital Doctor Josep Trueta en el nou projecte d’hospital
314-02197/13

FORMULACIÓ: DANI CORNELLÀ DETRELL, DEL GP CUP-NCG

Reg. 12760 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt 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: 
– Com es pensa treballar el nou projecte nou hospital Trueta a Salt amb els 

agents de salut, la Universitat de Girona i amb els i les treballadores de l’hospital 
Trueta?

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst 
per al projecte del nou Hospital Doctor Josep Trueta
314-02198/13

FORMULACIÓ: DANI CORNELLÀ DETRELL, DEL GP CUP-NCG

Reg. 12761 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt 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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– Quin és el calendari previst, en totes les seves fases, del projecte del nou hos-
pital Trueta a Salt?

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació 
dels grups parlamentaris en l’elaboració del projecte del nou Hospital 
Doctor Josep Trueta
314-02199/13

FORMULACIÓ: DANI CORNELLÀ DETRELL, DEL GP CUP-NCG

Reg. 12762 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt 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: 
– Com podran participar els diferents grups Parlamentaris del procés d’elabora-

ció del projecte del nou hospital Trueta a Salt?

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans que 
posarà per a informar de l’evolució del projecte del nou Hospital 
Doctor Josep Trueta
314-02200/13

FORMULACIÓ: DANI CORNELLÀ DETRELL, DEL GP CUP-NCG

Reg. 12763 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt 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: 
– Es posaran els mitjans necessaris (pàgina web...) per tenir constantment infor-

mada a la població de les comarques gironines de com evoluciona el projecte del 
nou hospital Trueta a Salt?

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació d’un 
sistema de participació ciutadana en l’elaboració i el desenvolupament 
del projecte del nou Hospital Doctor Josep Trueta
314-02201/13

FORMULACIÓ: DANI CORNELLÀ DETRELL, DEL GP CUP-NCG

Reg. 12764 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt 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: 
– Es té previst implementar algun sistema de participació ciutadana en l’elabora-

ció i desenvolupament posterior del projecte del nou Trueta?

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment 
de la sentència relativa a l’abocador de Vacamorta, de Cruïlles 
(Baix Empordà)
314-02202/13

FORMULACIÓ: DANI CORNELLÀ DETRELL, DEL GP CUP-NCG

Reg. 12765 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt 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: 
– Tenen una previsió per complir la sentència ferma referent a l’abocador de Va-

camorta (Cruïlles)?

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’opció triada de 
l’estudi d’alternatives d’emplaçaments per al buidatge i la restauració 
de l’abocador de Vacamorta, de Cruïlles (Baix Empordà)
314-02203/13

FORMULACIÓ: DANI CORNELLÀ DETRELL, DEL GP CUP-NCG

Reg. 12766 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableixen els 
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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: 
– Han decidit quina de les opcions de l’estudi d’alternativa de recerca d’emplaça-

ments pel buidatge i restauració de l’abocador de Vacamorta efectuat per l’Agència 
de Residus de Catalunya portaran a terme?

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes 
a terme el darrer any per a complir la sentència relativa a l’abocador 
de Vacamorta, de Cruïlles (Baix Empordà)
314-02204/13

FORMULACIÓ: DANI CORNELLÀ DETRELL, DEL GP CUP-NCG

Reg. 12767 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de la Candidatura 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions s’han portat a terme en el darrer any referent al compliment de 

la sentència de l’abocador de Vacamorta?

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment per 
a buidar i restaurar l’entorn de l’abocador de Vacamorta, de Cruïlles 
(Baix Empordà)
314-02205/13

FORMULACIÓ: DANI CORNELLÀ DETRELL, DEL GP CUP-NCG

Reg. 12768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt 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: 
– Tenen clar quin serà el procediment per buidar i restaurar l’entorn de l’aboca-

dor de Vacamorta tal i com marca la sentència?

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment 
de la freqüència de pas de trens a la línia 11 de rodalia entre 
Barcelona-Sants i Portbou
314-02206/13

FORMULACIÓ: DANI CORNELLÀ DETRELL, DEL GP CUP-NCG

Reg. 12769 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt 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: 
– Tenen previst un augment de freqüència de trens en la línia R11 entre Barcelo-

na-Sants i Portbou de Rodalies de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment 
de la freqüència de pas de trens a la línia 1 de rodalia de Girona
314-02207/13

FORMULACIÓ: DANI CORNELLÀ DETRELL, DEL GP CUP-NCG

Reg. 12770 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt 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: 
– Tenen previst un augment de la freqüència de trens en la línia RG1 de la rodalia 

de Girona que forma part de Rodalies de Catalunya?

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de 
l’objectiu que el Pla de transport de viatgers de Catalunya 2020 sigui 
una alternativa real per a atendre les necessitats de mobilitat
314-02208/13

FORMULACIÓ: DANI CORNELLÀ DETRELL, DEL GP CUP-NCG

Reg. 12771 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt 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.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Pla de transport de viatgers de Catalunya 2020 marcava diferents objectius, 

un dels quals: «que el transport públic sigui una alternativa real per atendre les ne-
cessitats de mobilitat i contribueix a la lluita contra el canvi climàtic, la millora de 
la qualitat de l’aire i la seguretat viària», creuen que s’ha complert aquest objectiu 
de ser una alternativa real?

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
en els serveis de rodalia per a reorganitzar-ne l’oferta
314-02209/13

FORMULACIÓ: DANI CORNELLÀ DETRELL, DEL GP CUP-NCG

Reg. 12772 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt 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 Pla de transport de viatgers de Catalunya 2020 també marcava com a objec-

tiu «prioritzar la reorganització de l’oferta actual del servei de rodalies», què s’ha fet 
en els diferents serveis de rodalies per aconseguir aquest objectiu?

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
dutes a terme des de l’aprovació del Pla de transport de viatgers 
de Catalunya 2020
314-02210/13

FORMULACIÓ: DANI CORNELLÀ DETRELL, DEL GP CUP-NCG

Reg. 12773 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt 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: 
– Què ha fet el govern des de l’aprovació del Pla de transport de viatgers de Ca-

talunya 2020 el 7 de març del 2017?

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció d’oferir 
uns serveis de rodalia que responguin a les necessitats dels usuaris
314-02211/13

FORMULACIÓ: DANI CORNELLÀ DETRELL, DEL GP CUP-NCG

Reg. 12774 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt 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 Govern té la intenció real d’oferir uns serveis de rodalies que responguin a 

les necessitats reals de la ciutadania?

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
del Consell de la Catalunya Exterior
314-02212/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 12777 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál va a ser el presupuesto asignado al Consell de la Catalunya Exterior?

Palacio del Parlamento, 27 de julio de 2021 
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de persones que contractarà el Consell de la Catalunya Exterior
314-02213/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 12778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas personas serán contratadas por el Consell de la Catalunya Exterior?

Palacio del Parlamento, 27 de julio de 2021 
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atribució 
econòmica dels vocals del Consell de la Catalunya Exterior
314-02214/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 12779 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál será la atribución económica asignada a los 21 vocales que componen el 

Consell de la Catalunya Exterior?

Palacio del Parlamento, 27 de julio de 2021 
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions 
dels vocals del Consell de la Catalunya Exterior
314-02215/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 12780 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles serán las funciones exactas de los 21 vocales que componen el Consell 

de la Catalunya Exterior?

Palacio del Parlamento, 27 de julio de 2021 
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
de personal del pressupost del Consell de la Catalunya Exterior
314-02216/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 12781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿A cuánto ascenderá el presupuesto asignado a la partida de personal del Con-

sell de la Catalunya Exterior?

Palacio del Parlamento, 27 de julio de 2021 
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els vocals del 
Consell de la Catalunya Exterior cobraran dietes amb diners públics
314-02217/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 12782 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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: 
– ¿Los 21 vocales componentes del Consell de la Catalunya Exterior tendrán die-

tas pagadas con dinero público?

Palacio del Parlamento, 27 de julio de 2021 
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’assessors 
i assistents que contractarà el Consell de la Catalunya Exterior
314-02218/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 12783 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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: 
– ¿Cuántas personas serán contratadas para ejercer labores de asesoramiento y 

asistencia a los vocales, vicepresidente, presidente y demás miembros componentes 
del Consell de la Catalunya Exterior?

Palacio del Parlamento, 27 de julio de 2021 
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tasques 
del personal del Consell de la Catalunya Exterior
314-02219/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 12784 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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: 
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– ¿Qué tareas específicas van a llevar a cabo las personas que conformen el per-
sonal del Consell de la Catalunya Exterior?

Palacio del Parlamento, 27 de julio de 2021 
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els vocals 
del Consell de la Catalunya Exterior
314-02220/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 12785 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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: 
– ¿Quiénes van a ser los 21 vocales que compondrán el Consell de la Catalunya 

Exterior?

Palacio del Parlamento, 27 de julio de 2021 
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits 
curriculars i els mèrits que s’exigiran als candidats a vocals 
del Consell de la Catalunya Exterior
314-02221/13

FORMULACIÓ: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 12786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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: 
– ¿Qué requisitos curriculares y meritorios se van a exigir a los candidatos a ocu-

par las 21 vocalías del Consell de la Catalunya Exterior?

Palacio del Parlamento, 27 de julio de 2021 
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a 
terme per al desmantellament del magatzem de gas subterrani Castor
314-02222/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CUP-NCG

Reg. 12873 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada, Montserrat Vinyets Pagès, diputada del Grup Par-

lamentari 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, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
Per Acord del Consell de Ministres del 31 d’octubre de 2019, es va acordar el 

desmantellament del magatzem de gas subterrani Castor. Són moltes les persones 
i administracions públiques de Catalunya, especialment ajuntaments, afectades per 
este projecte de desmantellament.

– Des del Govern de la Generalitat s’ha realitzat alguna actuació per tal de ser 
part interessada en este procés? Si la resposta és negativa, quins són els motius? i 
en el cas que sigui afirmativa, demanem que se’ns detalli quines han aquestes ac-
tuacions?

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2021
Laia Estrada Cañón, Montserrat Vinyets Pagès, diputades GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per a garantir el compliment de l’acord d’interès 
professional de l’empresa DSV Road Spain
314-02223/13

FORMULACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 12917 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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

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

La resolució EMO/3028/2011 de l’1 de desembre publicà l’Acord d’Interès pro-
fessional dels treballadors autònoms econòmicament dependents del transport de 
mercaderies per carretera. L’empresa DSV Road Spain SAU va subscriure l’any 
2009 amb ASTAC, en representació dels treballadors autònoms dependents que tre-
ballen per la dita empresa.

Des del moment de la signatura no s’ha modificat l’acord, mantenint-se congelades 
les tarifes i des de fa un parell d’anys l’empresa sistemàticament incompleix l’acord.

El passat mes de maig l’empresa comunica als treballadors autònoms la voluntat 
de rescindir la relació amb els treballadors el proper mes de novembre, donant-los 
l’opció a signar un contracte individual o rescindir tota relació professional.

El contracte individual que proposa devalua les condicions signades en l’Acord 
d’interès professional. És per això que els treballadors autònoms han realitzat diver-
ses protestes, fins i tot vaga, i s’han negat majoritàriament a signar els contractes 
individuals i a exigir el compliment del conveni col·lectiu subscrit en el seu moment 
o renegociar-lo.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com pensa actuar el Govern davant l’empresa per garantir tant el compliment 

de l’Acord d’interès professional a l’empresa DSV?

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment 
de l’ocupació i de la relació contractual i les garanties de futur 
dels treballadors autònoms de l’empresa DSV Road Spain
314-02224/13

FORMULACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 12918 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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

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

La resolució EMO/3028/2011 de l’1 de desembre publicà l’Acord d’Interès pro-
fessional dels treballadors autònoms econòmicament dependents del transport de 
mercaderies per carretera. L’empresa DSV Road Spain SAU va subscriure l’any 
2009 amb ASTAC, en representació dels treballadors autònoms dependents que tre-
ballen per la dita empresa.

Des del moment de la signatura no s’ha modificat l’acord, mantenint-se conge-
lades les tarifes i des de fa un parell d’anys l’empresa sistemàticament incompleix 
l’acord.

El passat mes de maig l’empresa comunica als treballadors autònoms la voluntat 
de rescindir la relació amb els treballadors el proper mes de novembre, donant-los 
l’opció a signar un contracte individual o rescindir tota relació professional.

El contracte individual que proposa devalua les condicions signades en l’Acord 
d’interès professional. És per això que els treballadors autònoms han realitzat diver-
ses protestes, fins i tot vaga, i s’han negat majoritàriament a signar els contractes 
individuals i a exigir el compliment del conveni col·lectiu subscrit en el seu moment 
o renegociar-lo.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com pensa actuar el Govern per garantir el manteniment de l’ocupació i de la 

relació contractual amb tots els treballadors autònoms i les seves garanties de futur?

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’una 
intervenció de la Inspecció de Treball en el conflicte entre l’empresa 
DSV Road Spain i els treballadors
314-02225/13

FORMULACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 12919 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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

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

La resolució EMO/3028/2011 de l’1 de desembre publicà l’Acord d’Interès pro-
fessional dels treballadors autònoms econòmicament dependents del transport de 
mercaderies per carretera. L’empresa DSV Road Spain SAU va subscriure l’any 
2009 amb ASTAC, en representació dels treballadors autònoms dependents que tre-
ballen per la dita empresa.

Des del moment de la signatura no s’ha modificat l’acord, mantenint-se conge-
lades les tarifes i des de fa un parell d’anys l’empresa sistemàticament incompleix 
l’acord.

El passat mes de maig l’empresa comunica als treballadors autònoms la voluntat 
de rescindir la relació amb els treballadors el proper mes de novembre, donant-los 
l’opció a signar un contracte individual o rescindir tota relació professional.

El contracte individual que proposa devalua les condicions signades en l’Acord 
d’interès professional. És per això que els treballadors autònoms han realitzat diverses 
protestes, fins i tot vaga, i s’han negat majoritàriament a signar els contractes indivi-
duals i a exigir el compliment del conveni col·lectiu subscrit en el seu moment o rene-
gociar-lo.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– La inspecció de treball pensa intervenir davant del conflicte entre empresa i 

treballadores de l’empresa DSV?

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació al Col·legi 
Boix, de Badalona, del Decret llei 10/209, del 28 de maig, del 
procediment d’integració de centres educatius a la xarxa de titularitat 
de la Generalitat
314-02226/13

FORMULACIÓ: MARIA DOLORS SABATER I PUIG, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CUP-NCG

Reg. 12996 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta, 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, 
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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– El Departament d’Educació té previst d’aplicar el Decret 10/ 209 de 28 de maig 
del procediment d’integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Ge-
neralitat en el cas de l’Escola Boix de Badalona?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2021
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta; Carles Riera Albert, diputat, 

GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
programes d’atenció domiciliària i equips de suport que donen servei 
a cada regió sanitària
314-02227/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 12997 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants PADES presten servei a cada regió sanitària i mitjançant quins pres-

tadors?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
programes d’atenció domiciliària i equips de suport que a l’agost 
deixaran de donar servei per manca de personal
314-02228/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 12998 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants PADES deixaran de prestar servei aquest agost per falta de personal?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’accés 
als programes d’atenció domiciliària i als equips de suport
314-02229/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 12999 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el protocol d’accessibilitat del PADES (temps resposta per a una pri-

mera visita, horari diari i setmanal de la prestació servei,...)?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nous contractes 
que s’aplicaran als repartidors de Glovo
314-02230/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13017 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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

çar, 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té constància el Govern de les noves formes de contractació que es volen apli-

car als «riders» de Glovoapp23 SL (Glovo)?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2021
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
previstes pel possible incompliment de la llei pel que fa als 
treballadors de Glovo
314-02231/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13018 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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

çar, 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.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el govern alguna acció davant el possible incompliment de llei que 

afecta a centenars de persones, treballadors/es de Glovo?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2021
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un possible 
seguiment a l’empresa Glovo per part de la Direcció General 
de la Inspecció de Treball
314-02232/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13019 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té previst la Direcció General de la Inspecció de Treball fer algun seguiment 

de la situació?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2021
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’establir 
contacte amb l’empresa Glovo
314-02233/13

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13020 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern posar-se en contacte amb l’empresa Glovo per tenir més 

informació?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2021
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
Catalunya no s’ha adherit a la compra centralitzada de vacunes de 
calendari impulsada pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar 
Social
314-02234/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13021 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El Ministeri de Sanitat i altres organismes han impulsat l’acord marc per la com-
pra centralitzada de vacunes de calendari. Inclou fins 26 lots de diferents vacunes, 
i té prevista una duració de dos anys més dos prorrogables. El seu import màxim 
arriba als 444,16 milions d’euros. 14 CCAA s’han adherit a aquesta compra, Cata-
lunya no és una d’elles.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el motiu pel qual Catalunya no s’ha adherit a la compra centralitzada 

de vacunes de calendari impulsada pel Ministeri de Sanitat?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2021
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu previst 
per a la vacunació contra la grip a la tardor
314-02235/13

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13022 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El Ministeri de Sanitat i altres organismes han impulsat l’acord marc per la com-
pra centralitzada de vacunes de calendari. Inclou fins 26 lots de diferents vacunes, 
i té prevista una duració de dos anys més dos prorrogables. El seu import màxim 
arriba als 444,16 milions d’euros. 14 CCAA s’han adherit a aquesta compra, Cata-
lunya no és una d’elles.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’operatiu previst des del Departament de Salut per la vacunació de la 

grip d’aquesta tardor?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2021
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions per 
a entitats amb fons provinents del Pacte d’estat contra la violència 
de gènere
314-02236/13

FORMULACIÓ: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13024 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Gemma Lienas Massot, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quina situació es troben les subvencions per a entitats amb fons provinents 

del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere (ref. BDNS 537599) convocades mit-
jançant la Resolució TSF/3210/2020, de 4 de desembre, del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2021
Gemma Lienas Massot, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual les 
subvencions amb fons provinents del Pacte d’estat contra la violència 
de gènere no han arribat a les entitats
314-02237/13

FORMULACIÓ: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Gemma Lienas Massot, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el motiu pel qual encara no han arribat les subvencions per a entitats 

amb fons provinents del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere (ref. BDNS 
537599) al Departament d’Igualtat i Feminismes?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2021
Gemma Lienas Massot, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre quan arribaran 
les subvencions per a entitats amb fons provinents del Pacte d’estat 
contra la violència de gènere
314-02238/13

FORMULACIÓ: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13026 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Gemma Lienas Massot, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan està previst que arribin les subvencions per a entitats amb fons pro-

vinents del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere (ref. BDNS 537599) al De-
partament d’Igualtat i Feminismes?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2021
Gemma Lienas Massot, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari perquè 
les subvencions amb fons provinents del Pacte d’estat contra la 
violència de gènere arribin a les entitats
314-02239/13

FORMULACIÓ: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13027 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Gemma Lienas Massot, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el calendari previst perquè les subvencions per a entitats amb fons pro-

vinents del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere (ref. BDNS 537599) puguin 
arribar a les entitats?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2021
Gemma Lienas Massot, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de les 
subvencions amb fons provinents del Pacte d’estat contra la violència 
de gènere en cas que el 2021 no arribin a les entitats
314-02240/13

FORMULACIÓ: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13028 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Gemma Lienas Massot, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Si les subvencions per a entitats amb fons provinents del Pacte d’Estat contra la 

Violència de Gènere (ref. BDNS 537599) no arribessin durant l’any 2021, quina so-
lució té prevista el Departament d’Igualtat i Feminismes per les entitats? Quin seria 
el destí d’aquestes subvencions?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2021
Gemma Lienas Massot, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reforma de 
la Casa Pastors com a sala d’exposicions del Museu d’Art Modern 
i Contemporani de Girona
314-02241/13

FORMULACIÓ: ROCIO GARCIA PÉREZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13029 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Rocio Garcia Pérez, diputada, Silvia Paneque Sureda, diputada del Grup Parla-

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

El 27 de febrer de 2019, el Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural va aprovar la concessió d’una subvenció exclosa de concurrència 
pública a l’Ajuntament de Girona, prèvia autorització per Acord de Govern de 15 de 
gener de 2019, i segons petició de la consellera de Cultura, per a l’adequació de la 
Casa Pastors com a sala expositiva del Museu d’Art Modern i Contemporani de Gi-
rona, per import de 800.000 € distribuïts en tres anualitats (2018, 2019 i 2020).

Arribat el moment de la justificació, l’Ajuntament de Girona ha justificat per im-
port de 169.239,82 € i ha iniciat tràmit de renúncia de la part de la subvenció conce-
dida i no justificada (630.760,18 €).

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Manté el Departament de Cultura el seu interès en la Reforma de la Casa Pas-

tors com a sala expositiva?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2021
Rocio Garcia Pérez, Silvia Paneque Sureda, diputades GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis 
de la reforma de la Casa Pastors, a Girona
314-02242/13

FORMULACIÓ: ROCIO GARCIA PÉREZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13030 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Rocio Garcia Pérez, diputada, Silvia Paneque Sureda, diputada del Grup Parla-

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

El 27 de febrer de 2019, el Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural va aprovar la concessió d’una subvenció exclosa de concurrència 
pública a l’Ajuntament de Girona, prèvia autorització per Acord de Govern de 15 de 
gener de 2019, i segons petició de la consellera de Cultura, per a l’adequació de la 
Casa Pastors com a sala expositiva del Museu d’Art Modern i Contemporani de Gi-
rona, per import de 800.000 € distribuïts en tres anualitats (2018, 2019 i 2020).

Arribat el moment de la justificació, l’Ajuntament de Girona ha justificat per im-
port de 169.239,82 € i ha iniciat tràmit de renúncia de la part de la subvenció conce-
dida i no justificada (630.760,18 €).

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Va preveure el Departament de Cultura mecanismes de modificació de termi-

nis per raons sobrevingudes com la troballa de restes arqueològiques?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2021
Rocio Garcia Pérez, Silvia Paneque Sureda, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de noves 
subvencions excloses de concurrència per a la reforma de la Casa 
Pastors, a Girona
314-02243/13

FORMULACIÓ: ROCIO GARCIA PÉREZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13031 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Rocio Garcia Pérez, diputada, Silvia Paneque Sureda, diputada del Grup Parla-

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

El 27 de febrer de 2019, el Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural va aprovar la concessió d’una subvenció exclosa de concurrència 
pública a l’Ajuntament de Girona, prèvia autorització per Acord de Govern de 15 de 
gener de 2019, i segons petició de la consellera de Cultura, per a l’adequació de la 
Casa Pastors com a sala expositiva del Museu d’Art Modern i Contemporani de Gi-
rona, per import de 800.000 € distribuïts en tres anualitats (2018, 2019 i 2020).

Arribat el moment de la justificació, l’Ajuntament de Girona ha justificat per im-
port de 169.239,82 € i ha iniciat tràmit de renúncia de la part de la subvenció conce-
dida i no justificada (630.760,18 €).

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
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– Preveu el Departament de Cultura noves subvencions excloses de concurrència 
que es poguessin ajustar a aquest projecte?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2021
Rocio Garcia Pérez, Silvia Paneque Sureda, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre quan va saber 
que l’Ajuntament de Girona va renunciar a una part de la subvenció 
exclosa de concurrència per a la reforma de la Casa Pastors
314-02244/13

FORMULACIÓ: ROCIO GARCIA PÉREZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13032 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Rocio Garcia Pérez, diputada, Silvia Paneque Sureda, diputada del Grup Parla-

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

El 27 de febrer de 2019, el Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural va aprovar la concessió d’una subvenció exclosa de concurrència 
pública a l’Ajuntament de Girona, prèvia autorització per Acord de Govern de 15 
de gener de 2019, i segons petició de la consellera de Cultura, per a l’adequació de 
la Casa Pastors com a sala expositiva del Museu d’Art Modern i Contemporani de 
Girona, per import de 800.000 € distribuïts en tres anualitats (2018, 2019 i 2020).

Arribat el moment de la justificació, l’Ajuntament de Girona ha justificat per im-
port de 169.239,82 € i ha iniciat tràmit de renúncia de la part de la subvenció conce-
dida i no justificada (630.760,18 €).

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quan va ser coneixedor el Govern que l’Ajuntament de Girona no executaria 

el projecte i les causes?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2021
Rocio Garcia Pérez, Silvia Paneque Sureda, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reclamació 
a l’Ajuntament de Girona del retorn amb interessos de demora de la 
subvenció exclosa de concurrència per a la reforma de la Casa Pastors
314-02245/13

FORMULACIÓ: ROCIO GARCIA PÉREZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13033 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Rocio Garcia Pérez, diputada, Silvia Paneque Sureda, diputada del Grup Parla-

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

El 27 de febrer de 2019, el Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural va aprovar la concessió d’una subvenció exclosa de concurrència 
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pública a l’Ajuntament de Girona, prèvia autorització per Acord de Govern de 15 de 
gener de 2019, i segons petició de la consellera de Cultura, per a l’adequació de la 
Casa Pastors com a sala expositiva del Museu d’Art Modern i Contemporani de Gi-
rona, per import de 800.000 € distribuïts en tres anualitats (2018, 2019 i 2020).

Arribat el moment de la justificació, l’Ajuntament de Girona ha justificat per im-
port de 169.239,82 € i ha iniciat tràmit de renúncia de la part de la subvenció conce-
dida i no justificada (630.760,18 €).

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Ha reclamat el Govern a l’Ajuntament de Girona que torni aquesta subvenció 

amb interessos de demora?

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2021
Rocio Garcia Pérez, Silvia Paneque Sureda, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
establerts per a comprovar les propostes tècniques de l’empresa 
SERHS Distribució i Logística per a la distribució de llet als centres 
educatius adscrits als programes escolars de fruita, hortalisses i llet 
el curs 2020-2021
314-02246/13

FORMULACIÓ: PAU JUVILLÀ BALLESTER, DEL GP CUP-NCG

Reg. 13157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Pau Juvillà Ballester, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Atès existència de contracte administratiu de referència Exp. AG-2020-853-LOT 2  

i data de signatura 9/12/2020 entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i l’empresa SERHS Distribució i 
Logística, SL amb l’objecte el subminimistrament i entrega llet sencera UHT en els 
centres educatius administrats o reconeguts per les autoritats competent de la Co-
munitat Autònoma, adscrits al Programa Escolar de Fruites i Hortalisses de Catalu-
nya durant el curs escolar 2020/2021, en el marc dels Programes Escolars que regula 
l’article 23 del Reglament (UE) 1308/2013.

Atès que en la proposta tècnica presentada per l’esmentada empresa, tal i com es 
fa constar en l’Informe de valoració de les propostes tècniques es diu que: «El pro-
ducte que es distribuirà serà de la marca comercial President envasat per Lactalis a 
Mollerusa. Es distribuiria als centres educatius amb format tetrabric d’un litre eti-
quetat amb la llegenda «Programa Escolar de Llet», sense distintiu de marca comer-
cial. Amb la primera entrega es lliuraria el got biodegradable i reciclable serigrafiat 
amb els diferents logotipus de la campanya».

– Quins mecanismes s’estan establint per comprovar aquesta proposta que l’em-
presa va aportar dins de la seva memòria tècnica?

Palau del Parlament, 3 d’agost de 2021
Pau Juvillà Ballester, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació 
del servei de radiologia al CAP Borges Blanques el 2021 o el 2022
314-02248/13

FORMULACIÓ: PAU JUVILLÀ BALLESTER, DEL GP CUP-NCG

Reg. 13233 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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: 
L’any 2007, la consellera de Salut, Marina Geli, va anunciar que el nou CAP 

que es planificava a les Borges tindria radiologia, un compromís que es va repetir el 
2008, quan es va presentar el projecte final a la població, i el 2009, quan el Govern 
explicava que el CAP que es construïa incorporaria serveis de radiografies i de re-
habilitació, que fins llavors es feia en un centre extern.

El 2010 es va inaugurar l’edifici i, a més d’urgències, pediatria, medicina gene-
ral, transport sanitari i odontologia, incloïa rehabilitació, salut pública i salut mental. 
Radiologia es va dir que s’incorporaria el gener del 2011, però el moment coincidia 
amb l’època de retallades en la sanitat pública. El desembre del 2010 va entrar Boi 
Ruiz com a conseller i, malgrat tot, al cap de pocs mesos el Govern va adjudicar a 
l’empresa Siemens la compra d’equips de radiologia per a la presó de Puig de les 
Basses i els CAP de Balaguer i les Borges, per un import total de 499.000 euros. Al 
CAP de les Borges, però, ja no van arribar.

Atès que la projecció de població per als pròxims 15 anys, publicada recentment 
per l’Idescat, confirma la tendència negativa de la majoria de pobles petits de la co-
marca al despoblament, una de les raons del qual es la manca d’accés als serveis bà-
sics i atès que el desplaçament d’algun dels pobles de la comarca fins a un espai on 
es pugui dur a terme aquest tipus de servei es superior als 30 minuts. Atès els com-
promisos públics adquirits per responsables públics descrits anteriorment.

– Es preveu dur a terme aquest servei al CAP de les Borges Blanques durant el 
2021 o 2022?

Palau del Parlament, 9 d’agost de 2021
Pau Juvillà Ballester, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compra de l’equip 
de radiologia per al CAP Borges Blanques
314-02249/13

FORMULACIÓ: PAU JUVILLÀ BALLESTER, DEL GP CUP-NCG

Reg. 13234 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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: 
L’any 2007, la consellera de Salut, Marina Geli, va anunciar que el nou CAP 

que es planificava a les Borges tindria radiologia, un compromís que es va repetir el 
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2008, quan es va presentar el projecte final a la població, i el 2009, quan el Govern 
explicava que el CAP que es construïa incorporaria serveis de radiografies i de re-
habilitació, que fins llavors es feia en un centre extern.

El 2010 es va inaugurar l’edifici i, a més d’urgències, pediatria, medicina gene-
ral, transport sanitari i odontologia, incloïa rehabilitació, salut pública i salut mental. 
Radiologia es va dir que s’incorporaria el gener del 2011, però el moment coincidia 
amb l’època de retallades en la sanitat pública. El desembre del 2010 va entrar Boi 
Ruiz com a conseller i, malgrat tot, al cap de pocs mesos el Govern va adjudicar a 
l’empresa Siemens la compra d’equips de radiologia per a la presó de Puig de les 
Basses i els CAP de Balaguer i les Borges, per un import total de 499.000 euros. Al 
CAP de les Borges, però, ja no van arribar.

– Es va dur a terme la compra anunciada de l’equip de radiologia? En cas nega-
tiu, què va succeir amb l’adjudicació anunciada?

Palau del Parlament, 9 d’agost de 2021
Pau Juvillà Ballester, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el volum necessari 
de pacients per a garantir la rendibilitat del servei de diagnòstic per 
la imatge al CAP Borges Blanques
314-02250/13

FORMULACIÓ: PAU JUVILLÀ BALLESTER, DEL GP CUP-NCG

Reg. 13235 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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: 
L’any 2007, la consellera de Salut, Marina Geli, va anunciar que el nou CAP 

que es planificava a les Borges tindria radiologia, un compromís que es va repetir el 
2008, quan es va presentar el projecte final a la població, i el 2009, quan el Govern 
explicava que el CAP que es construïa incorporaria serveis de radiografies i de re-
habilitació, que fins llavors es feia en un centre extern.

Aquest agost el Departament de Salut ha comunicat a l’Ajuntament de les Borges 
que el volum de població d’aquesta Àrea Bàsica, a la qual pertanyen 16 municipis i 
un total de 16.300 habitants, no és suficient «per garantir l’eficiència i rendibilitat del 
servei de diagnòstic per la imatge, que comporta una gran quantitat de maquinària 
i personal, amb un cost elevat».

– A partir de quin volum es considera suficient per garantir l’esmentada eficièn-
cia i rendibilitat i quins aspectes socials s’han tingut en compte, a banda dels econò-
mics, per prendre aquesta decisió?

Palau del Parlament, 9 d’agost de 2021
Pau Juvillà Ballester, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de la radiografia 
sobre la qualitat de l’aire de les Garrigues
314-02251/13

FORMULACIÓ: PAU JUVILLÀ BALLESTER, DEL GP CUP-NCG

Reg. 13236 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 març de l’any en curs el govern de la Generalitat anunciava la creació de la 

Taula de la Qualitat de l’Aire de les Garrigues amb l’objectiu que esdevingui un es-
pai territorial d’informació, participació i consulta a l’entorn de la qualitat de l’aire a 
les Garrigues. Es deia que en aquest ens s’hi donaran a conèixer els diversos treballs 
i estudis que s’han realitzat fins ara des del Departament de Territori i Sostenibilitat, 
així com els que es vagi realitzant en un futur.

Des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic també es va 
anunciar que: «ja fa temps que s’està treballant per tenir una radiografia de la quali-
tat de l’aire de la zona en previsió de la creació de la Taula.»

– En quin estat de confecció es troba aquesta radiografia i quan es preveu fer-la 
pública?

Palau del Parlament, 9 d’agost de 2021
Pau Juvillà Ballester, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació i la data 
d’inici de la Taula de Qualitat de l’Aire de les Garrigues
314-02252/13

FORMULACIÓ: PAU JUVILLÀ BALLESTER, DEL GP CUP-NCG

Reg. 13237 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 gener del 2020 el llavors conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, 

es va comprometre a crear una Taula de la Qualitat de l’Aire a la comarca de les 
Garrigues. El passat 26 de març, arran de la demora en la convocatòria d’aquest ens, 
el Consell Comarcal de les Garrigues va exigir al Departament de Territori i Sos-
tenibilitat que es convoqués urgentment l’esmentada taula i, poc després, el govern 
indicava que «la comarca de les Garrigues tindrà una Taula de la Qualitat de l’Aire 
pròpia, tal i com va comprometre el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià 
Calvet, i com s’havia demanat des del Consell Comarcal».

– En quin estat es troba la creació d’aquesta taula i quina es la data prevista pel 
seu inici?

Palau del Parlament, 9 d’agost de 2021
Pau Juvillà Ballester, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades 
per a millorar la mobilitat i el transport públic a les Garrigues
314-02253/13

FORMULACIÓ: PAU JUVILLÀ BALLESTER, DEL GP CUP-NCG

Reg. 13238 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 novembre de 2020 es va constituir un grup de treball per a la millora de la 

mobilitat i el transport públic de les Garrigues. En aquella primera reunió es va 
acordar, segons s’indica en la nota de premsa emesa pel govern de la Generalitat, 
que el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín va anunciar que el De-
partament estava estudiant millores en diversos serveis del transport públic a la co-
marca que podrien implementar-se el primer trimestre del 2021 i que ja preveu el 
projecte de Rodalies Lleida, com per exemple, una nova línia de bus exprés entre les 
Borges Blanques i Lleida.

– Quines de les mesures anunciades s’han dut a terme? I en cas que no n’hi ha-
gués cap encara, quines són i en quin termini d’implantació?

Palau del Parlament, 9 d’agost de 2021
Pau Juvillà Ballester, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució 
i les reunions anunciades d’un grup de treball per a millorar 
la mobilitat i el transport públic a les Garrigues
314-02254/13

FORMULACIÓ: PAU JUVILLÀ BALLESTER, DEL GP CUP-NCG

Reg. 13239 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

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 novembre de 2020 es va anunciar, per part del govern de la Generalitat de de 

Catalunya, la creació d’un grup de treball per a la millora de la mobilitat i el trans-
port públic de les Garrigues amb una primera reunió on hi van assistir el secretari 
d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, el president del Consell Comarcal de les 
Garrigues, Jaume Setó, l’alcalde de les Borges Blanques, Enric Mir, i la presidenta 
del comitè executiu de l’ATM de Lleida, Dolors Tella.

– Després d’aquesta primera reunió, quantes més se n’han dut a terme i amb quin 
ordre del dia?

Palau del Parlament, 9 d’agost de 2021
Pau Juvillà Ballester, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat i les 
previsions relatives al volum d’aigua de l’embassament de Sant Martí 
de Tous (Anoia)
314-02255/13

FORMULACIÓ: MARIA DOLORS SABATER I PUIG, DEL GP CUP-NCG

Reg. 13244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatu-

ra d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el motiu pel qual l’embassament de Sant Martí de Tous es troba total-

ment buit d’aigua i quines previsions hi ha per a l’abastiment d’aigua en aquest em-
bassament en un futur immediat?

Palau del Parlament, 10 d’agost de 2021
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
de relació i governança de l’Agència Catalana de l’Aigua amb 
les administracions municipals per a la presa de decisions relatives 
a cabals d’aigua, rieres i embassaments
314-02256/13

FORMULACIÓ: MARIA DOLORS SABATER I PUIG, DEL GP CUP-NCG

Reg. 13245 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatu-

ra d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins mecanismes de relació i de governança amb les administracions munici-

pals té establerts l’ACA per la presa de decisions respecte la gestió de cabals, neteja 
de rieres, gestió d’embassaments, etc?

Palau del Parlament, 10 d’agost de 2021
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les esmenes 
presentades a l’avantprojecte de la llei general de comunicació 
audiovisual del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital
314-02257/13

FORMULACIÓ: MARIA DOLORS SABATER I PUIG, DEL GP CUP-NCG

Reg. 13248 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatu-

ra d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines consideracions o esmenes a l’avantprojecte de llei general de comuni-

cació audiovisual impulsada pel Ministerio de asuntos economicos y transforma-
ción digital del Gobierno de España ha presentat el Govern de la Generalitat durant 
el segon tràmit d’audiència i informació pública que finalitzava el 12 de juliol?

Palau del Parlament, 13 d’agost de 2021
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts econòmics 
de la Generalitat per als menjadors socials
314-02259/13

FORMULACIÓ: MÓNICA LORA CISQUER, DEL GP VOX

Reg. 13294 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son las ayudas económicas que otorga la Generalidad de Cataluña 

para el buen desarrollo de los comedores sociales de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 25 de agosto de 2021 
Mónica Lora Cisquer, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts en espècies 
de la Generalitat per als menjadors socials
314-02260/13

FORMULACIÓ: MÓNICA LORA CISQUER, DEL GP VOX

Reg. 13295 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Qué ayudas en «especies» otorga la Generalidad de Cataluña para el buen  
desarrollo de los comedores sociales de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 25 de agosto de 2021 
Mónica Lora Cisquer, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats, 
les associacions i les organitzacions que reben ajuts de la Generalitat 
per al servei de menjador social
314-02261/13

FORMULACIÓ: MÓNICA LORA CISQUER, DEL GP VOX

Reg. 13296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son las entidades, asociaciones y organizaciones que reciben algún 

tipo de ayuda por parte de la Generalidad de Cataluña para el servicio de comedores 
sociales? ¿Y en qué concepto?

Palacio del Parlamento, 25 de agosto de 2021 
Mónica Lora Cisquer, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per 
a atorgar ajuts econòmics o en espècies als menjadors socials
314-02262/13

FORMULACIÓ: MÓNICA LORA CISQUER, DEL GP VOX

Reg. 13297 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son los criterios establecidos para otorgar una ayuda económica o en 

«especies» a los comedores sociales de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 25 de agosto de 2021 
Mónica Lora Cisquer, diputada GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes 
i el pressupost de l’Institut Català de les Dones del 2021
314-02266/13

FORMULACIÓ: MÓNICA LORA CISQUER, DEL GP VOX

Reg. 13301 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les campanyes que s’han dut a terme durant l’any 2021 des de l’Ins-

titut Català de les Dones (ICD)? I amb quin pressupost?

Palau del Parlament, 25 d’agost de 2021
Mónica Lora Cisquer, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes 
i el pressupost de l’Institut Català de les Dones del 2020
314-02267/13

FORMULACIÓ: MÓNICA LORA CISQUER, DEL GP VOX

Reg. 13302 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les campanyes que s’han dut a terme durant l’any 2020 des de l’Ins-

titut Català de les Dones (ICD)? I amb quin pressupost?

Palau del Parlament, 25 d’agost de 2021
Mónica Lora Cisquer, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes 
i el pressupost de l’Institut Català de les Dones del 2019
314-02268/13

FORMULACIÓ: MÓNICA LORA CISQUER, DEL GP VOX

Reg. 13303 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les campanyes que s’han dut a terme durant l’any 2019 des de l’Ins-

titut Català de les Dones (ICD)? I amb quin pressupost?

Palau del Parlament, 25 d’agost de 2021
Mónica Lora Cisquer, diputada GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes 
i el pressupost de l’Institut Català de les Dones del 2018
314-02269/13

FORMULACIÓ: MÓNICA LORA CISQUER, DEL GP VOX

Reg. 13304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les campanyes que s’han dut a terme durant l’any 2018 des de l’Ins-

titut Català de les Dones (ICD)? I amb quin pressupost?

Palau del Parlament, 25 d’agost de 2021
Mónica Lora Cisquer, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes 
i el pressupost de l’Institut Català de les Dones del 2017
314-02270/13

FORMULACIÓ: MÓNICA LORA CISQUER, DEL GP VOX

Reg. 13305 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les campanyes que s’han dut a terme durant l’any 2017 des de l’Ins-

titut Català de les Dones (ICD)? I amb quin pressupost?

Palau del Parlament, 25 d’agost de 2021
Mónica Lora Cisquer, diputada GP VOX

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la destinació del material 
i el mobiliari d’oficina retirat de la redacció de Televisió de Catalunya 
l’agost del 2021
316-00170/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 13168 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 
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del Reglament del Parlament, presenta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– On s’ha enviat el material i mobiliari d’oficina que s’ha retirat de la redacció 

de TV3 durant el mes d’agost.

Palau del Parlament, 4 d’agost de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre les esmenes presentades 
a l’avantprojecte de la llei general de comunicació audiovisual del 
Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital
316-00171/13

FORMULACIÓ: MARIA DOLORS SABATER I PUIG, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CUP-NCG

Reg. 13249 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta, Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parlament, pre-
senten al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines consideracions o esmenes a l’avantprojecte de llei general de comuni-

cació audiovisual impulsada pel Ministerio de asuntos económicos y transforma-
ción digital del Gobierno de España ha presentat la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals durant el segon tràmit d’audiència i informació pública que finalitzava 
el 12 de juliol?

Palau del Parlament, 13 d’agost de 2021
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta; Xavier Pellicer Pareja, diputat, 

GP CUP-NCG
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no va incloure els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en la vacunació del personal essencial
	314-00660/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals considera que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil no formen part dels col·lectius essencials amb relació a la vacunació
	314-00661/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a vacunar els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil
	314-00662/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment dels acords del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut amb relació a la vacunació dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil
	314-00663/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb el Govern de l’Estat amb relació a la suspensió de la vacunació contra la Covid-19 dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil
	314-00664/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la suspensió de la vacunació contra la Covid-19 dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil
	314-00665/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels fons transferits per a desplegar el Pacte d’estat contra la violència de gènere el 2019 i el 2020
	314-00683/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos transferits del fons del Pacte d’estat contra la violència de gènere que s’han destinat a lluitar contra la violència masclista el 2019 i el 2020
	314-00684/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels recursos del Pacte d’estat contra la violència de gènere el 2021
	314-00685/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la condició de personal essencial dels agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil que presten servei a Catalunya
	314-00716/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de no considerar personal essencial els agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil que presten servei a Catalunya
	314-00717/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no va incloure els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil com a col·lectius prioritaris en la vacunació contra la Covid-19
	314-00718/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu que justifica l’exclusió dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que presten servei a Catalunya dels col·lectius prioritaris en la vacunació contra la Covid-19
	314-00719/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a vacunar contra la Covid-19 els agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil que presten servei a Catalunya
	314-00720/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’agilitar la vacunació contra la Covid-19 dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que presten servei a Catalunya
	314-00721/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la condició de personal essencial dels agents de Salvament Marítim que presten servei a Catalunya
	314-00722/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de no considerar personal essencial els agents de Salvament Marítim que presten servei a Catalunya
	314-00723/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no va incloure els agents de Salvament Marítim en els col·lectius prioritaris de vacunació contra la Covid-19
	314-00724/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius clínics o sanitaris per a excloure els agents de Salvament Marítim dels col·lectius prioritaris de vacunació contra la Covid-19
	314-00725/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a vacunar els agents de Salvament Marítim que presten servei a Catalunya
	314-00726/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suspensió de la vacunació prioritària dels servidors públics i el personal assimilable
	314-00895/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els processos de selecció de personal, de personal interí o de provisió de places del Departament de la Presidència de la convocatòria de les eleccions del 14 de febrer de 2021 ençà
	314-00955/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la provisió de llocs de treball del Departament de la Presidència pel sistema de mèrits i capacitats i per lliure designació de la convocatòria de les eleccions del 14 de febrer de 2021 ençà
	314-00956/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els processos de contractació de personal laboral del Departament de la Presidència de la convocatòria de les eleccions del 14 de febrer de 2021 ençà
	314-00957/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó de la urgència de les convocatòries del Departament de la Presidència de l’abril del 2021 i els informes que la justifiquen
	314-00958/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la urgència per a cobrir una plaça de tècnic superior a la Direcció General de Mitjans de Comunicació
	314-00959/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la urgència per a cobrir una plaça d’advocat al Gabinet Jurídic del Departament de Territori i Sostenibilitat
	314-00960/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la urgència per a cobrir sis places de tècnic superior a la Direcció General d’Administració Local
	314-00961/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la urgència per a cobrir una plaça de tècnic superior a l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
	314-00962/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la urgència per a cobrir una plaça de tècnic administratiu a la Direcció General d’Assumptes Contenciosos del Gabinet Jurídic del Departament de la Presidència
	314-00963/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la urgència per a cobrir una plaça d’administratiu a la Direcció General d’Assumptes Contenciosos del Gabinet Jurídic del Departament de la Presidència
	314-00964/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la urgència per a cobrir una plaça de cap d’administració a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya
	314-00965/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el CAP Vilassar de Dalt (Maresme) tanca a les vuit del vespre
	314-00969/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el CAP Vilassar de Dalt (Maresme) tanca els caps de setmana
	314-00970/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és raonable que els veïns de Vilassar de Dalt (Maresme) tinguin el servei de pediatria a Cabrils
	314-00971/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el consultori local de Cabrils té prou recursos per a atendre els infants de Cabrils i de Vilassar de Dalt
	314-00972/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els veïns de Cabrils (Maresme) tenen el servei d’urgències a Mataró
	314-00973/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els veïns de Cabrils (Maresme) s’han de vacunar al CAP Vilassar de Dalt i no al consultori local de llur municipi
	314-00974/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Cabrera (Maresme) no disposa de servei de pediatria
	314-00975/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és raonable que els veïns de Caldes d’Estrac (Maresme) tinguin el centre d’atenció primària a Sant Andreu de Llavaneres
	314-00976/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del tancament del centre d’atenció primària de Caldes d’Estrac (Maresme)
	314-00977/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el centre d’atenció primària de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) no disposa de servei d’urgències
	314-00978/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual s’ha retallat el personal d’urgències del CAP Arenys de Mar (Maresme)
	314-00979/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera necessari dotar de més personal el servei d’urgències d’Arenys de Mar (Maresme)
	314-00980/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el centre d’atenció primària d’Arenys de Munt (Maresme) no té servei de pediatria
	314-00981/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del tancament del Consultori local Canyamars (Maresme)
	314-00982/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la reducció dels dies de visita al Consultori local Can Massuet, a Dosrius (Maresme)
	314-00983/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el Consultori local Can Massuet, a Dosrius (Maresme), no té servei de pediatria
	314-00984/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera raonable que els veïns de Dosrius (Maresme) tinguin el servei de pediatria a Argentona
	314-00985/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el CAP Dr. Gonçal Calvo i Queraltó, d’Argentona, està congestionat
	314-00986/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es manté tancat el Consultori local Sant Miquel del Cros, a Argentona (Maresme)
	314-00987/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual al Consultori local Can Massuet, de Dosrius (Maresme), el triatge dels pacients de pediatria no el fa un infermer pediàtric
	314-00988/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies per a tenir visita pediàtrica a Dosrius (Maresme)
	314-00989/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els aparells d’emmagatzematge de vacunes dels consultoris locals de Dosrius (Maresme)
	314-00990/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els aparells de refrigeració dels consultoris locals de Dosrius (Maresme) tenen registradors Log Tag per al seguiment de la temperatura
	314-00991/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual Premià de Mar (Maresme) ha perdut les especialitats d’oftalmologia, aparell digestiu, cardiologia traumatologia i otorrinolaringologia
	314-00992/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte en els veïns de Premià de Mar (Maresme) de la pèrdua de les especialitats d’oftalmologia, aparell digestiu, cardiologia, traumatologia i otorrinolaringologia
	314-00993/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de les proves diagnòstiques de malalties cardiovasculars a Premià de Mar (Maresme)
	314-00994/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles de les quals s’ha retirat l’amiant els darrers tres anys
	314-01028/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles de Lleida, Pirineu i Aran que tenen amiant en llurs instal·lacions
	314-01029/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de la retirada de l’amiant de les escoles de Lleida, Pirineu i Aran els cursos 2021-2022 i 2022-2023
	314-01030/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a la retirada d’amiant per als propers anys
	314-01031/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones ateses pels serveis d’urgències dels hospitals Sant Antoni Abat, de Vilanova i la Geltrú, i Sant Camil, de Sant Pere de Ribes (Garraf)
	314-01035/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reobertura del servei d’urgències del CAP Sant Joan, de Vilanova i la Geltrú (Garraf), els caps de setmana
	314-01036/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’edificis públics amb qualificació energètica
	314-01040/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’edificis públics amb projectes de rehabilitació energètica
	314-01041/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organisme responsable de la tramitació de la qualificació energètica dels edificis públics
	314-01042/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de projectes de qualificació energètica encarregats
	314-01043/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que el Govern de l’Estat ha donat als ajuntaments, les diputacions i els consells comarcals sobre els ajuts destinats a programes de rehabilitació d’habitatges i de lloguer social
	314-01044/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de rehabilitació d’habitatges que proposen els ajuntaments, les diputacions i els consells comarcals
	314-01045/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb els ajuntaments i els ens locals per a projectes de regeneració urbana
	314-01046/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius que han presentat projectes d’eficiència energètica
	314-01047/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’equipaments esportius que han presentat projectes d’eficiència energètica
	314-01048/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adopció de mesures normatives per a evitar que la fauna s’ofegui als canals de reg
	314-01102/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a adaptar les instal·lacions dels canals de reg a la defensa de la biodiversitat i a la minimització dels accidents de la fauna
	314-01103/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis i les dades sobre els accidents de la fauna als canals de reg i les séquies
	314-01104/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats de valoració forense integral per a diagnosticar violència de gènere que s’han creat
	314-01108/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emplaçament de les unitats de valoració forense integral per a diagnosticar violència de gènere
	314-01109/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors de les unitats de valoració forense integral per a diagnosticar violència de gènere
	314-01110/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’especialització professional dels treballadors de les unitats de valoració forense integral per a diagnosticar violència de gènere
	314-01111/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics de les unitats de valoració forense integral per a diagnosticar violència de gènere
	314-01112/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats de valoració forense integral per a diagnosticar violència de gènere previstes
	314-01113/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses amb una plantilla d’entre 150 i 250 treballadors que han registrat el pla d’igualtat
	314-01132/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes amb relació a les empreses amb una plantilla d’entre 150 i 250 treballadors que no han registrat el pla d’igualtat
	314-01133/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses amb una plantilla d’entre 100 i 150 treballadors que han registrat el pla d’igualtat
	314-01134/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes amb relació a les empreses amb una plantilla d’entre 100 i 150 treballadors que no han registrat el pla d’igualtat
	314-01135/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses amb una plantilla d’entre 50 i 100 treballadors que han registrat el pla d’igualtat
	314-01136/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes perquè les empreses que han de tenir el pla d’igualtat registrat tinguin un registre salarial desagregat per sexes
	314-01137/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona davant la minva de preinscripcions a l’Institut Joan Fuster, del districte de Sant Andreu, a Barcelona
	314-01199/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places ofertes i sol·licitades en la preinscripció a l’Institut Joan Fuster, del districte de Sant Andreu, a Barcelona, els darrers quatre cursos
	314-01200/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a fomentar la demanda i reforçar el projecte pedagògic de l’Institut Joan Fuster, de Barcelona
	314-01201/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les peticions de l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Institut Joan Fuster, de Barcelona, per a incrementar les preinscripcions
	314-01202/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places d’educació secundària obligatòria sol·licitades al districte de Sant Andreu de Barcelona els darrers quatre anys
	314-01203/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius de secundària construïts o que han començat a funcionar al districte de Sant Andreu de Barcelona els darrers anys
	314-01204/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona amb relació a les futures escolaritzacions al districte de Sant Andreu de Barcelona
	314-01205/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona amb relació als centres educatius del districte de Sant Andreu de Barcelona que no cobreixen les places, ni les línies, ni els 
	314-01206/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual no s’han convocat les subvencions per a l’organització i la participació en les activitats esportives federades per al 2020-2021
	314-01219/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini previst per a la convocatòria de subvencions d’activitats esportives federades per al 2020-2021
	314-01220/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’han convocat les subvencions d’activitats esportives federades per al curs 2020-21
	314-01221/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’alguna convocatòria extraordinària per a les activitats esportives federades
	314-01222/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció dels recursos destinats a l’aeroport de Reus
	314-01223/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de la reducció dels recursos destinats a l’aeroport de Reus
	314-01224/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre la reducció dels recursos destinats a l’aeroport de Reus i el fet que el Govern estigui en funcions
	314-01225/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’ha convocat la taula estratègica en què participa l’aeroport de Reus
	314-01226/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a mantenir les companyies que operen a l’aeroport de Reus
	314-01227/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte de la Covid-19 i les retallades al sector turístic de la Costa Daurada
	314-01228/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals s’han reduït els recursos destinats a l’aeroport de Girona - Costa Brava
	314-01233/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de la reducció dels recursos destinats a l’aeroport de Girona– Costa Brava
	314-01234/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre la reducció dels recursos destinats a l’aeroport de Girona - Costa Brava i el fet que el Govern estigui en funcions
	314-01235/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni de l’aeroport de Girona - Costa Brava
	314-01236/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a mantenir les companyies que operen a l’aeroport de Girona - Costa Brava
	314-01237/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb els representants dels treballadors de l’empresa H&M
	314-01238/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb la direcció de l’empresa H&M a Catalunya
	314-01239/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té prevista alguna mediació entre els treballadors i la direcció de l’empresa H&M per a mantenir els llocs de treball i l’ocupabilitat de les persones afectades
	314-01240/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre com preveu garantir l’ocupabilitat de les persones afectades per l’expedient de regulació d’ocupació de l’empresa H&M
	314-01241/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre com preveu justificar l’expedient de regulació d’ocupació de l’empresa H&M
	314-01242/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cotxes oficials de la Generalitat
	314-01245/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de xofers de cotxes oficials de la Generalitat
	314-01246/13
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el CAP Les Planes, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), ha perdut el servei de ginecologia
	314-01253/13
	Resposta del Govern
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