
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 els canvis en l’organigrama de la 
direcció del Consorci Sanitari del Maresme discutits en el Consell Rector
314-00621/13
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu dels canvis en l’organi-
grama de la direcció del Consorci Sanitari del Maresme
314-00622/13
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat dels canvis en l’orga-
nigrama de la direcció del Consorci Sanitari del Maresme mentre el Govern està en 
funcions
314-00623/13
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu de la creació del càrrec 
de director d’operacions del Consorci Sanitari del Maresme
314-00624/13
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució del director d’opera-
cions del Consorci Sanitari del Maresme
314-00625/13
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de la despesa econò-
mica en l’organigrama de direcció del Consorci Sanitari del Maresme
314-00626/13
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pertinència d’incrementar la des-
pesa econòmica en personal de direcció al Consorci Sanitari del Maresme
314-00627/13
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que té la conse-
llera de Salut del rebuig dels sindicats a l’augment de càrrecs en l’organigrama de 
direcció del Consell Sanitari del Maresme
314-00628/13
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dates i l’import dels ajuts, les 
subvencions i les licitacions adjudicades a la Unió Temporal d’Empreses Vila-seca 
durant el període 2009-2020
314-01162/13
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis de construcció de l’Ins-
titut Ermessenda, de Girona, a la fàbrica Simon
314-01190/13
Resposta del Govern 23
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte executiu de construcció 
de l’Institut Ermessenda, de Girona, a la fàbrica Simon
314-01191/13
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compensació a l’Ajuntament de 
Girona pel lloguer d’equipaments per a educació que ha hagut d’assumir pel retard 
en la construcció de l’Institut Ermessenda a la fàbrica Simon
314-01192/13
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cas del material pedòfil trobat 
per un informàtic a l’ordinador d’un sacerdot de l’Escola Jesús, Maria i Josep del 
districte de Sant Andreu de Barcelona
314-01193/13
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Educació ha 
obert un expedient a l’Escola Jesús, Maria i Josep del districte de Sant Andreu de 
Barcelona pel material pedòfil trobat per un informàtic a l’ordinador d’un sacerdot 
del centre educatiu
314-01194/13
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures cautelars del Depar-
tament d’Educació previstes amb relació al material pedòfil trobat per un informàtic 
a l’ordinador d’un sacerdot de l’Escola Jesús, Maria i Josep del districte de Sant 
Andreu de Barcelona
314-01195/13
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes pel Depar-
tament d’Educació per a protegir l’informàtic denunciant de l’Escola Jesús, Maria  
i Josep del districte de Sant Andreu de Barcelona
314-01196/13
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies per assetjament o 
abús a l’Escola Jesús, Maria i Josep del districte de Sant Andreu de Barcelona pre-
sentades al Departament d’Educació
314-01197/13
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del protocol de pre-
venció, detecció i intervenció davant la violència masclista entre alumnes per l’Escola 
Jesús, Maria i Josep del districte de Sant Andreu de Barcelona
314-01198/13
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’iniciar un projecte per 
a construir un nou edifici per a l’Escola Montigalà, de Badalona (Barcelonès)
314-01207/13
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reubicació de l’Escola Montigalà, 
de Badalona (Barcelonès)
314-01208/13
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords del conveni signat amb 
l’Ajuntament de Badalona (Barcelonès) per a construir les escoles Badalona Port  
i Ventós Mir
314-01209/13
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les indicacions per a construir les 
escoles Badalona Port i Ventós Mir, de Badalona (Barcelonès)
314-01210/13
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de construcció de l’empla-
çament definitiu de l’Escola Port, de Badalona (Barcelonès)
314-01211/13
Resposta del Govern 29
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a la cons-
trucció del nou edifici de l’Escola Port, de Badalona (Barcelonès)
314-01212/13
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase de construcció de l’empla-
çament definitiu de l’Escola Ventós Mir, de Badalona (Barcelonès)
314-01213/13
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a la cons-
trucció del nou edifici de l’Escola Ventós Mir, de Badalona (Barcelonès)
314-01214/13
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte executiu de l’obra de 
construcció del centre d’educació infantil i primària de Ventalló (Alt Empordà)
314-01297/13
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la licitació del contracte de l’obra 
de construcció del centre d’educació infantil i primària de Ventalló (Alt Empordà)
314-01298/13
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació del contracte de l’obra 
de construcció del centre d’educació infantil i primària de Ventalló (Alt Empordà)
314-01299/13
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’ha iniciat la 
construcció del centre d’educació infantil i primària de Ventalló (Alt Empordà)
314-01300/13
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa adjudicatària de l’obra 
de construcció del centre d’educació infantil i primària de Ventalló (Alt Empordà)
314-01301/13
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis d’execució de l’obra 
de construcció del centre d’educació infantil i primària de Ventalló (Alt Empordà)
314-01302/13
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds rebudes 
d’indemnitzacions, ajuts i prestacions per a dones víctimes de violència masclista 
del 2018 al 2020
314-01330/13
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds accepta-
des d’indemnitzacions, ajuts i prestacions per a dones víctimes de violència mas-
clista el 2019 i el 2020
314-01331/13
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el país d’origen de les dones que han 
sol·licitat indemnitzacions, ajuts i prestacions per a víctimes de violència masclista
314-01332/13
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el país d’origen de les dones bene-
ficiàries d’indemnitzacions, ajuts i prestacions per a víctimes de violència masclista
314-01333/13
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals ha reduït una 
línia d’ESO a l’Institut Noet, de Berga
314-01347/13
Resposta del Govern 34
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el diàleg amb els instituts d’edu-
cació secundària públics de Berga per a tancar una línia d’ESO a l’Institut Noet
314-01348/13
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de construir un edifici 
per a l’Escola Empordanet, de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
314-01397/13
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a la cons-
trucció de l’edifici de l’Escola Empordanet, de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
314-01398/13
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ubicació de l’edifici de l’Escola 
Empordanet, de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
314-01399/13
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per al com-
pliment de la Directiva marc de l’aigua amb relació al cabal del Francolí i el Siurana
314-01408/13
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a garantir 
l’ús escolar exclusiu de l’Escola Garcia Fossas, d’Igualada (Anoia)
314-01482/13
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per lluitar 
contra l’eruga del boix
314-01503/13
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures d’ajuda a l’esport del 
2020 ençà
314-01521/13
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha previst algun pla per a la re-
activació del sector de l’esport
314-01523/13
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els fons europeus de recuperació 
per la Covid-19 rebuts pel sector de l’esport
314-01524/13
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del cost de la plaça de llar 
d’infants que ha finançat el curs 2020-2021
314-01545/13
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del cost de la plaça de llar 
d’infants que finançarà el curs 2021-2022
314-01546/13
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import retornat als ajuntaments 
en concepte de deute per al finançament i sosteniment de les llars d’infants muni-
cipals del 2012 ençà
314-01547/13
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que aportarà als ajunta-
ments en concepte de deute per al finançament i sosteniment de les llars d’infants 
municipals del 2012 ençà
314-01548/13
Resposta del Govern 46
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments amb una sentència 
ferma favorable als quals ha retornat el deute per al finançament i sosteniment de 
les llars d’infants municipals
314-01549/13
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’execució dels fons de 
recuperació per al foment de l’etapa educativa de zero a tres anys
314-01550/13
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir línies de P2 en 
escoles d’educació infantil de segon cicle
314-01551/13
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures específiques per a 
combatre la Covid-19 a la Direcció General d’Igualtat en la dotzena legislatura
314-01612/13
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de declaracions de par-
cel·les agrícoles i ramaderes en desús fetes en compliment de la Llei 3/2019, dels 
espais agraris
314-01662/13
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols per a evitar la mor-
talitat alta de fauna salvatge a les infraestructures hidràuliques
314-01806/13
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de subvencionar els 
correbous, els bous embolats i els bous enllaçats
314-02085/13
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els fons públics destinats a activi-
tats amb bous els darrers deu anys
314-02086/13
Resposta del Govern 51

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la Corporació 
com a motor de la producció audiovisual en català
322-00030/13
Substanciació 52

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la urgència 
d’un nou contracte programa
322-00031/13
Substanciació 52

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’equilibri 
informatiu dels continguts específics que es programen a la televisió
322-00032/13
Substanciació 52

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el compliment 
del llibre d’estil per part dels col·laboradors i dels professionals de l’ens
322-00033/13
Substanciació 52

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els recursos 
que destina la televisió pública a la producció externa
322-00034/13
Substanciació 53
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la perspectiva 
de finançament plurianual i el contracte programa
322-00035/13
Substanciació 53

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els avenços 
fets per a assolir la reciprocitat en el si de l’ens
322-00036/13
Substanciació 53

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el seu posi-
cionament pel que fa a la integració de l’Agència Catalana de Notícies a l’ens
322-00037/13
Substanciació 53

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre la reciprocitat entre les aplicacions d’À Punt i TV3
323-00048/13
Substanciació 54

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’arrencada de la nova temporada de TV3
323-00049/13
Substanciació 54

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les mesures per a fomentar l’ús del català
323-00050/13
Substanciació 54

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre l’arrencada de la nova temporada de Catalunya Ràdio
323-00051/13
Substanciació 54

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre els col·laboradors de l’emissora
323-00053/13
Substanciació 54

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’incompliment del llibre d’estil
323-00054/13
Substanciació 55

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre el motiu de la contractació de Marcel Vivet per al programa El matí 
de Catalunya Ràdio
323-00055/13
Substanciació 55

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el compliment del principi de rigor informatiu en les informacions relatives a 
agressions homòfobes i a qui són atribuïdes
323-00056/13
Substanciació 55

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’equilibri informatiu dels continguts específics que es programen a la televisió
323-00058/13
Substanciació 55

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la cobertura de les informacions publicades pel diari New York Times relati-
ves a la trama russa del Procés
323-00059/13
Substanciació 55

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el contingut del programa Dilluns començo
323-00060/13
Substanciació 56
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la planificació de la nova temporada de TV3
323-00061/13
Substanciació 56

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’arrencada de temporada del canal Super3
323-00062/13
Substanciació 56

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la promoció del català a TV3
323-00063/13
Substanciació 56

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre la planificació de la nova temporada de l’emissora
323-00064/13
Substanciació 56

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el control de despesa dels fons que es lliuren a les productores
323-00065/13
Substanciació 57

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la informació de TV3 relativa a les declaracions de la consellera de Recerca i 
Universitats respecte a l’Assemblea per a una Escola Bilingüe a Catalunya
323-00066/13
Substanciació 57

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si els alumnes que sol-
liciten examinar-se de les proves d’accés a la universitat en castellà són persones 
feixistes i radicals
311-00015/13
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si la defensa del bilin-
güisme a les proves d’accés a la universitat és feixista i radical
311-00016/13
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que els ciutadans 
usin els mecanismes que l’estat de dret els ofereix per a garantir llurs drets lingüístics
311-00017/13
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual es di-
ficulta als alumnes la disponibilitat lingüística en les proves d’accés a la universitat
311-00018/13
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mecanismes pre-
vistos per a garantir l’opció de respondre en castellà en els exàmens de les proves 
d’accés a la universitat
311-00019/13
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si una entitat de la so-
cietat civil que vetlla pel bilingüisme és feixista i radical
311-00020/13
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del G Mixt 60

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes dels centres edu-
catius per a complir els protocols de prevenció, detecció i intervenció en cas d’as-
setjament
314-02273/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 61
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació relativa a l’assetjament 
escolar impartida al personal docent dels centres educatius els darrers cinc anys
314-02274/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions aplicades en l’àmbit 
educatiu per inacció o incompliment dels protocols de prevenció, detecció i inter-
venció en cas d’assetjament i ciberassetjament
314-02275/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les consultes i les denúncies ateses 
per la Unitat de Suport a la Convivència Escolar i la Unitat de Suport a l’Alumnat en 
situació de Violència
314-02276/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos d’assetjament 
escolar registrats del 2017 ençà, els protocols aplicats i els resultats obtinguts
314-02277/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el curs 2020-2021 s’ha fet l’en-
questa de convivència escolar i seguretat en compliment de la Moció 153/XII, sobre 
la protecció contra l’assetjament escolar, i la publicació dels resultats
314-02278/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes de sensibilització 
contra l’assetjament escolar dels darrers cinc anys i el pressupost que hi ha destinat
314-02279/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació de les memòries del 
servei d’atenció telefònica Infància Respon del període 2017-2020
314-02280/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost invertit en programes 
de prevenció i formació contra l’assetjament escolar
314-02281/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos d’assetjament 
escolar i de ciberassetjament atesos per mitjà de l’aplicació UsApps
314-02282/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contagis de Covid-19 
originats en les concentracions de joves al carrer per a consumir begudes alcohò-
liques
314-02283/13
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contagis de Covid-19 
originats en els dos macroconcerts de Barcelona autoritzats pel Procicat
314-02284/13
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incidència percentual de les 
reunions de joves al carrer per a consumir begudes alcohòliques en els contagis de 
Covid-19 entre l’1 d’agost i el 15 de setembre de 2021
314-02285/13
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del Procicat per a man-
tenir tancats els locals d’oci nocturn
314-02286/13
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions de joves al 
carrer per a consumir begudes alcohòliques registrades abans i després de tenir 
els locals d’oci nocturn tancats
314-02287/13
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 68
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places residencials 
per a persones amb discapacitat intel·lectual al Baix Empordà
314-02288/13
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb disca-
pacitat intel·lectual que han sol·licitat places residencials al Baix Empordà
314-02289/13
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de centres 
ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual al Baix Empordà
314-02290/13
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places del Servei de 
Teràpia Ocupacional i del Servei Ocupacional d’Inserció al Baix Empordà
314-02291/13
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució als centres per a per-
sones amb discapacitat intel·lectual al Baix Empordà
314-02292/13
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera del Servei de Te-
ràpia Ocupacional i el Servei Ocupacional d’Inserció al Baix Empordà
314-02293/13
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús previst per al centre La Bòbila, 
de Palafrugell (Baix Empordà)
314-02294/13
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redacció d’un document de pro-
gramació dels serveis socials especialitzats de forma territorialitzada
314-02295/13
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a recu-
perar la cultura popular i tradicional
314-02296/13
Formulació: Jessica González Herrera, del GP ECP 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de comunicació  
i treball conjunt amb les colles castelleres per a garantir mesures sanitàries i l’exer-
cici del dret a la cultura
314-02297/13
Formulació: Jessica González Herrera, del GP ECP 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la no adopció de mesures que per-
metin la recuperació de les activitats de la cultura popular i tradicional
314-02298/13
Formulació: Jessica González Herrera, del GP ECP 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la viabilitat de l’activitat castellera 
amb la normativa adoptada per raons sanitàries
314-02299/13
Formulació: Jessica González Herrera, del GP ECP 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departament 
de Cultura no ha definit un protocol que permeti fer castells sense límit de persones
314-02300/13
Formulació: Jessica González Herrera, del GP ECP 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departa-
ment de Cultura no ha adoptat mesures de seguretat sanitària per a permetre que 
les colles castelleres facin llurs activitats
314-02301/13
Formulació: Jessica González Herrera, del GP ECP 78
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a facilitar 
la celebració de les diades castelleres
314-02302/13
Formulació: Jessica González Herrera, del GP ECP 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles que partici-
paran el curs 2021-2022 en la pròrroga del pla pilot per a impartir religió islàmica
314-02303/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles que partici-
paran el curs 2021-2022 en la pròrroga del pla pilot per a impartir religió islàmica i 
que imparteixen també classes d’altres religions
314-02304/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estudiants que rebran 
classes de religió islàmica el curs 2021-2022
314-02305/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat al finança-
ment de les classes de religió islàmica
314-02306/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els elements valorats per a prorro-
gar el pla pilot per a impartir la religió islàmica el curs 2021-2022
314-02307/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles que ofereixen 
classes d’àrab
314-02308/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment de contractació 
dels professors de religió islàmica
314-02310/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de construcció d’un nou 
edifici per al CAP de Guissona
314-02311/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titularitat i la situació actuals de 
l’edifici del CAP de Guissona
314-02312/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni de col·laboració entre 
l’Institut Català de la Salut i BonÀrea Agrupa pel que fa a l’ús d’espais i la prestació 
de serveis sanitaris
314-02313/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la segregació és la millor respos-
ta per a atendre les denúncies de dèficits de dotació en el personal i els recursos 
mèdics del CAP de Cervera
314-02314/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de la creació de la nova 
àrea bàsica de salut de Guissona en els consultoris de les poblacions que s’hi in-
tegraran
314-02315/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model de gestió del nou CAP 
de Guissona
314-02316/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 86
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les entitats privades de salut 
que comparteixen instal·lacions al CAP de Guissona tindran presència al nou edifici
314-02317/13
Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a resol-
dre els expedients concursals i evitar el col·lapse dels jutjats
314-02318/13
Formulació: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a resoldre 
els expedients d’execucions hipotecàries i evitar el col·lapse dels jutjats
314-02319/13
Formulació: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’aprovació dels estudis 
d’impacte ambiental per a la construcció d’una central hidroelèctrica a Riba-roja 
d’Ebre (Ribera d’Ebre) i la Fatarella (Terra Alta)
314-02320/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat dels permisos del Departa-
ment d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per a la construcció d’una central 
hidroelèctrica a Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) i la Fatarella (Terra Alta)
314-02321/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions tingudes per a con-
sensuar la construcció d’una central hidroelèctrica a Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) 
i la Fatarella (Terra Alta)
314-02322/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de la Direcció General de 
Recerca i Innovació en Salut en la distribució dels ajuts a les universitats públiques
314-02323/13
Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats per la Direcció 
General de Recerca i Innovació en Salut a les universitats públiques el 2020 i el 2021
314-02324/13
Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de la Institució Catalana 
de Recerca i Estudis Avançats en la distribució dels ajuts a les universitats públiques
314-02325/13
Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats per la Institució 
Catalana de Recerca i Estudis Avançats a les universitats públiques el 2020 i el 2021
314-02326/13
Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge basal i el percen-
tatge competitiu del finançament de les universitats públiques
314-02327/13
Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge basal i el percen-
tatge competitiu del finançament dels centres de recerca
314-02328/13
Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de temporalitat la-
boral a les universitats
314-02329/13
Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de temporalitat la-
boral als centres de recerca
314-02330/13
Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG 93
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute viu d’Abastaments d’Aigua 
del Tordera relatiu al cànon amb l’Agència Catalana de l’Aigua
314-02331/13
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP ECP 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes matriculats 
a la formació professional pública a la demarcació de Barcelona el curs 2021-2022
314-02332/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes matriculats 
a la formació professional pública a la demarcació de Tarragona el curs 2021-2022
314-02333/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes matriculats 
a la formació professional pública a la demarcació de les Terres de l’Ebre el curs 
2021-2022
314-02334/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes matriculats a la 
formació professional pública a la demarcació de l’Alt Pirineu i Aran el curs 2021-2022
314-02335/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes matriculats 
a la formació professional pública a la demarcació de la Catalunya Central el curs 
2021-2022
314-02336/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes matriculats a 
la formació professional pública a la demarcació de Girona el curs 2021-2022
314-02337/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes matriculats a 
la formació professional pública a la demarcació de Lleida el curs 2021-2022
314-02338/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes matriculats 
a la formació professional pública a la demarcació del Penedès el curs 2021-2022
314-02339/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes matriculats a 
la formació professional pública el curs 2021-2022
314-02340/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de les campanyes de 
l’Institut Català de les Dones del 2017 ençà
314-02341/13
Formulació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no és pos-
sible d’interrompre voluntàriament l’embaràs amb el mètode quirúrgic a les comar-
ques de Lleida
314-02342/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el començament de la prestació 
del servei per a la interrupció voluntària de l’embaràs amb el mètode quirúrgic a la 
Clínica Mi NovAliança, de Lleida
314-02343/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme perquè 
els hospitals públics de referència puguin prestar el servei d’interrupció voluntària 
de l’embaràs amb el mètode quirúrgic
314-02344/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 104
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a 
afrontar l’objecció de consciència amb relació a l’avortament
314-02345/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’una investigació amb 
relació a la participació d’un agent dels Mossos d’Esquadra en desnonaments duts 
a terme per l’empresa Desokupa
314-02346/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris d’actuació del Departa-
ment d’Interior en les aglomeracions de persones entre el maig i el setembre del 2021
314-02347/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació de places per al nou 
curs en el calendari escolar
314-02348/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles públiques i 
concertades a Reus (Baix Camp)
314-02349/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de complementar la 
manca de places amb escoles concertades i privades a Reus (Baix Camp)
314-02350/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’antelació amb què es va informar 
les famílies dels estudiants de batxillerat de la manca de places
314-02351/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex de fracàs escolar del 2018 
al 2020
314-02352/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de fracàs escolar 
que representen els menors immigrants
314-02353/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a fre-
nar el fracàs escolar
314-02354/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’abandonament escolar 
del 2018 al 2020
314-02355/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’abandonament 
escolar que representen els menors immigrants
314-02356/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a frenar 
l’abandonament escolar del 2018 al 2020
314-02357/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspectors d’educació 
que han accedit a la plaça per oposició el 2020 i 2021
314-02358/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 110
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspectors d’educació 
que estan en comissió de serveis o han accedit a la plaça amb caràcter temporal
314-02359/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres dels tribunals de les 
oposicions d’accés a la inspecció educativa
314-02360/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que adopta quan un 
inspector amonesta una escola
314-02361/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures punitives adoptades 
contra les escoles i els instituts que tenen símbols independentistes o anticonsti-
tucionals
314-02362/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles concertades 
que aprofiten la sisena hora per a reforçar la llengua catalana i la llengua espanyola
314-02363/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans de foment de lectura del 
Departament d’Educació
314-02364/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’adquisicions li-
teràries en català, espanyol i altres llengües de la xarxa de biblioteques públiques
314-02365/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mòduls prefabricats 
destinats a centres educatius per al curs 2021-2022
314-02366/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comarca que té més mòduls 
prefabricats destinats a centres educatius per al curs 2021-2022
314-02367/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places d’escoles in-
fantils que depenen de la Generalitat i dels ajuntaments
314-02368/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute total amb els ajuntaments 
que gestionen escoles infantils públiques
314-02369/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut del qüestionari per a 
conèixer l’estat emocional dels joves que farà el Departament d’Educació
314-02370/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temari de les classes de religió 
islàmica
314-02371/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’idioma en què s’impartiran les 
classes de religió islàmica
314-02372/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les organitzacions islàmiques impli-
cades en l’elecció del professorat i del contingut de l’assignatura de religió islàmica
314-02373/13
Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 116
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació del termini per a la jus-
tificació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya als municipis
314-02374/13
Formulació: Maria Dolors Sabater i Puig, del GP CUP-NCG 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de l’acord entre els 
treballadors i l’empresari de l’empresa Mopavid, de Badalona (Barcelonès)
314-02375/13
Formulació: Maria Dolors Sabater i Puig, del GP CUP-NCG 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si pot exigir control de l’ús dels 
crèdits de l’Institut de Crèdit Oficial obtinguts per l’empresa Mopavid, de Badalona 
(Barcelonès)
314-02376/13
Formulació: Maria Dolors Sabater i Puig, del GP CUP-NCG 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de construcció d’insti-
tuts a la zona de Girona
314-02377/13
Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a fer 
front a la situació d’emergència de l’Institut Escola Francesc Cambó i Batlle, de 
Verges (Baix Empordà)
314-02378/13
Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient informatiu obert arran 
del suïcidi d’una alumna de l’Escola Pare Manyanet del barri de Sant Andreu, de 
Barcelona
314-02379/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes si es confirma 
que hi va haver assetjament escolar en el cas del suïcidi d’una alumna de l’Escola 
Pare Manyanet del barri de Sant Andreu, de Barcelona
314-02380/13
Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal de reforç als centres 
d’atenció primària el juliol i l’agost del 2021
314-02381/13
Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades pel Servei 
Català de Trànsit per a l’operació tornada del 4 i el 5 de setembre de 2021
314-02382/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures addicionals adopta-
des per a garantir una circulació fluida després de l’aixecament dels peatges de les 
autopistes
314-02383/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració del Servei Català de 
Trànsit de l’operació tornada del 4 i el 5 de setembre de 2021
314-02384/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la influència de l’aixecament dels 
peatges en la mobilitat
314-02385/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir 
la mobilitat en les jornades d’alta ocupació viària
314-02386/13
Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 122
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sancions interposades 
a les empreses adjudicatàries del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 Catalunya del 2016 ençà
314-02412/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, juntament amb una altra diputada del GP CUP-NCG 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Departament 
d’Interior per a aturar les pràctiques de l’empresa Ferrovial amb relació al comitè de 
vaga del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya
314-02413/13
Formulació: Xavier Pellicer Pareja, juntament amb una altra diputada del GP CUP-NCG 123

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la Corporació 
com a motor de la producció audiovisual en català
322-00030/13
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 124

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la urgència 
d’un nou contracte programa
322-00031/13
Anunci: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 124

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’equilibri 
informatiu dels continguts específics que es programen a la televisió
322-00032/13
Anunci: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 125

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el compliment 
del llibre d’estil per part dels col·laboradors i dels professionals de l’ens
322-00033/13
Anunci: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 125

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els recursos 
que destina la televisió pública a la producció externa
322-00034/13
Anunci: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 126

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la perspectiva 
de finançament plurianual i el contracte programa
322-00035/13
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 126

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els avenços 
fets per a assolir la reciprocitat en el si de l’ens
322-00036/13
Anunci: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 127

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el seu posi-
cionament pel que fa a la integració de l’Agència Catalana de Notícies a l’ens
322-00037/13
Anunci: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG 127

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre la reciprocitat entre les aplicacions d’À Punt i TV3
323-00048/13
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 128

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’arrencada de la nova temporada de TV3
323-00049/13
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 128
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les mesures per a fomentar l’ús del català
323-00050/13
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 129

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre l’arrencada de la nova temporada de Catalunya Ràdio
323-00051/13
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 129

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre els col·laboradors de l’emissora
323-00053/13
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt 130

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’incompliment del llibre d’estil
323-00054/13
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt 130

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre el motiu de la contractació de Marcel Vivet per al programa El matí 
de Catalunya Ràdio
323-00055/13
Anunci: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 131

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el compliment del principi de rigor informatiu en les informacions relatives a 
agressions homòfobes i a qui són atribuïdes
323-00056/13
Anunci: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX 131

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’equilibri informatiu dels continguts específics que es programen a la televisió
323-00058/13
Anunci: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 132

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la cobertura de les informacions publicades pel diari New York Times relatives 
a la trama russa del Procés
323-00059/13
Anunci: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 132

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el contingut del programa Dilluns començo
323-00060/13
Anunci: Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP 133

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la planificació de la nova temporada de TV3
323-00061/13
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 133

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’arrencada de temporada del canal Super3
323-00062/13
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 133

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la promoció del català a TV3
323-00063/13
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 134

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre la planificació de la nova temporada de l’emissora
323-00064/13
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 134

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el control de despesa dels fons que es lliuren a les productores
323-00065/13
Anunci: Anna Grau Arias, juntament amb un altre diputat del GP Cs 135
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la informació de TV3 relativa a les declaracions de la consellera de Recerca i 
Universitats respecte a l’Assemblea per a una Escola Bilingüe a Catalunya
323-00066/13
Anunci: Anna Grau Arias, juntament amb un altre diputat del GP Cs 135
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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 els canvis en 
l’organigrama de la direcció del Consorci Sanitari del Maresme 
discutits en el Consell Rector
314-00621/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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 314-00621/13  
a 314-00628/13, 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.

La modificació en l’organigrama del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) 
va ser presentada per sotmetre’s a l’aprovació pel Consell Rector en la reunió man-
tinguda el passat 7 d’abril de 2021. Les modificacions incorporen alguns canvis en 
els encàrrecs i responsabilitats als mateixos membres actuals de l’equip directiu, 
en línia amb les expectatives de desenvolupament dels propers anys i les prioritats 
previstes. És consultable a través del portal de transparència de la web del CSdM 
(www.csdm.cat).

L’equip directiu es manté amb els mateixos onze membres, sense cap incorpora-
ció nova a la direcció, qüestió inalterada en els darrers cinc anys des de la constitució 
de l’actual equip sota la gerència que es va iniciar al 2015, més enllà de substituir les 
baixes que s’han anat produint.

Cal aclarir que de contractacions d’alta direcció només n’hi ha una al Consorci, 
que correspon al Gerent de l’Entitat. Tots els altres directius tenen contractes labo-
rals, amb els corresponents complements de responsabilitat, que els situa en una es-
cala salarial establerta pels comandaments de l’Entitat i aprovats pel Consell Rector 
des d’abans del 2015. Aquesta escala s’ha anat actualitzant acomplint totes les limi-
tacions exigides per la normativa vigent.

El canvi en les atribucions i responsabilitats que s’han efectuat respon a tres pro-
pòsits:

1. Una millor distribució de les responsabilitats, adequant l’expertise de cada 
persona amb el seu àmbit de responsabilitat i concentrant més les funcions. Així, es 
reforcen les funcions de gestió interna de persones, gestió de pacients i responsabi-
litat social corporativa, i consolidem els valors de la comunicació, de la docència i 
de la recerca. La figura del cap d’estudis (que té una dedicació parcial i depèn orgà-
nicament de la gerència) no forma part de l’equip directiu. Aquesta figura es cobreix 
per concurs intern dirigit principalment als actuals tutors docents (que en són 26).

2. Reforçar l’àrea d’operacions no assistencials (econòmic-financera, infraestruc-
tures, serveis generals i sistemes d’informació) per a la millora de processos. L’ac-
tual cap d’infraestructures passarà a encarregar-se de tota l’àrea d’operacions sense 
deixar l’anterior responsabilitat. Aquesta ampliació de responsabilitats va acompa-
nyada del corresponent increment del complement de productivitat d’acord amb la 
responsabilitat adquirida, consultable a la pròpia web del Consorci, així com també 

http://www.csdm.cat
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el de la resta del personal directiu, donant compliment a la Llei 19/2014 de Trans-
parència, accés a la informació pública i bon govern, que trobareu disponible en el 
següent enllaç: https://www.csdm.cat/media/upload/arxius/consorci/transparencia/
csdm/marc-laboral/3.3.7.-_CSdM_retribucions_percebudes_pels_treballadors%20
2020.pdf

Estem tenint noves incorporacions en les àrees de facturació i de comptabilitat, 
per substitució dels anteriors, per implantar millores en aplicació del nou manual 
de facturació del CatSalut, així com abordar innovació en la comptabilitat analítica 
per generar informació més propera als centres de responsabilitat (comandaments 
intermedis).

Caldrà també revisar molts processos logístics, de sistemes i d’enginyeria per 
adequar-los a les noves necessitats davant d’importants obres que durem a terme 
els propers anys els nostres centres. En els propers 3 anys s’inicien les obres de 
remodelació de l’Hospital de Mataró per la creació d’un nou hospital de dia onco- 
hematològic i l’ampliació del bloc quirúrgic, i en breu esperem tenir disponibles els 
projectes executius del nou hospital d’atenció intermèdia de Mataró-Maresme i del 
nou CAP de Cirera Molins.

3. Adequar la coordinació de l’àrea assistencial per a la transformació del mo-
del cap a una organització més integrada, uns serveis hospitalaris més efectius, una 
atenció primària que s’ha de modernitzar, major continuïtat a través de la major 
coordinació, infermeria més especialitzada i la introducció de més pràctiques clíni-
ques de valor.

Per fer-ho, es reforça la direcció mèdica de l’Hospital de Mataró (Dr. Josep Ma-
ria Ibañez) que adquireix entitat pròpia, i repensem l’actual direcció assistencial cap 
a una nova definició, que ha de garantir major transversalitat i continuïtat entre els 
diferents nivells i processos. Aquesta necessitat inicialment l’assumeix el propi ge-
rent amb l’ajuda del director mèdic.

El conjunt de modificacions, per a tots els comandaments afectats, conseqüència 
de l’adaptació dels complements de responsabilitat a la nova distribució de tasques, 
té un efecte econòmic total de 60.638 euros, cost-empresa anual.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu dels 
canvis en l’organigrama de la direcció del Consorci Sanitari del 
Maresme
314-00622/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00621/13.

https://www.csdm.cat/media/upload/arxius/consorci/transparencia/csdm/marc-laboral/3.3.7.-_CSdM_retribucions_percebudes_pels_treballadors%202020.pdf
https://www.csdm.cat/media/upload/arxius/consorci/transparencia/csdm/marc-laboral/3.3.7.-_CSdM_retribucions_percebudes_pels_treballadors%202020.pdf
https://www.csdm.cat/media/upload/arxius/consorci/transparencia/csdm/marc-laboral/3.3.7.-_CSdM_retribucions_percebudes_pels_treballadors%202020.pdf
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat dels 
canvis en l’organigrama de la direcció del Consorci Sanitari del 
Maresme mentre el Govern està en funcions
314-00623/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00621/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu de la 
creació del càrrec de director d’operacions del Consorci Sanitari 
del Maresme
314-00624/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00621/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució del 
director d’operacions del Consorci Sanitari del Maresme
314-00625/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00621/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de 
la despesa econòmica en l’organigrama de direcció del Consorci 
Sanitari del Maresme
314-00626/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00621/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pertinència 
d’incrementar la despesa econòmica en personal de direcció al 
Consorci Sanitari del Maresme
314-00627/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00621/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement 
que té la consellera de Salut del rebuig dels sindicats a l’augment 
de càrrecs en l’organigrama de direcció del Consell Sanitari del 
Maresme
314-00628/13

Proponent: David Cid Colomer, del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00621/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dates i l’import 
dels ajuts, les subvencions i les licitacions adjudicades a la Unió 
Temporal d’Empreses Vila-seca durant el període 2009-2020
314-01162/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13679 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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 314-01162/13, us tra-
meto, en document annex, la informació facilitada per la Intervenció General.

Barcelona, 2 de setembre de 2021
Jaume Giró i Ribas, conseller d’Economia i Hisenda

Annex
En data 12 de maig de 2021 els senyors Joan Garriga Domènech, Antonio Ga-

llego Burgos i la senyora María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari VOX en 
Cataluña, presenten la pregunta següent: 

− En quina data i quin ha sigut l’import dels ajuts, subvencions o licitacions ad-
judicades a la UTE Vila-seca des de l’1 de gener de 2009 fins al 31 de desembre de 
2020.

L’Ordre VEH/6/2019, de 15 de gener, de comptabilitat de la Generalitat de Cata-
lunya que regula el règim jurídic de la comptabilitat, estableix en l’article 12.4, que 
la informació comptable dels diferents serveis de gestió econòmica i les oficines 
comptables, es conservaran durant sis anys, comptats a partir de la seva remissió a 
la Sindicatura de Comptes per part de la Intervenció General. Així doncs i d’acord 
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amb aquesta norma es facilita la informació sol·licitada referida al període compta-
ble de 2014-2020.

– En el sistema corporatiu de comptabilitat de la Generalitat de Catalunya 
 (GECAT) no consta com a creditor ni consta cap obligació reconeguda comptabi-
litzada pels departaments de la Generalitat, Entitats Autònomes Administratives ni 
pel Servei Català de la Salut a favor de UTE Vilaseca PPvi (NIF U43948900).

− En el Registre d’Ajuts i Subvencions de Catalunya (RAISC) no consta cap sub-
venció concedida a favor de la UTE Vilaseca PPvi (NIF U43948900). El RAISC és 
un registre públic que es pot consultar al web del Departament d’Economia i Hi-
senda: RAISC1

Barcelona, 1 de setembre de 2021
David Canada Zapater, interventor general

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis de 
construcció de l’Institut Ermessenda, de Girona, a la fàbrica Simon
314-01190/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13512 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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 314-01190/13, 314-
01191/13 i 314-01192/13, 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.

El projecte executiu del nou institut de Girona es redactarà tenint en compte les 
demandes pedagògiques que la comunitat educativa ha fet arribar al Departament 
en el marc del procés participatiu que va finalitzar el passat mes de maig amb la 
sessió de retorn dels Document Pedagògic d’Espais (DPE) i del Programa de Ne-
cessitats.

Tanmateix, perquè el Departament faci l’encàrrec de la licitació per la redacció 
del projecte executiu per la construcció del nou institut, cal que l’Ajuntament aporti 
la següent documentació:

– Ocupació directa de la finca registrada
– Pla Especial d’assignació d’usos
– Informe de salubritat del solar
– Certificat de paràmetres urbanístics
A més, cal que s’hagi procedit a la cessió, amb la figura jurídica que s’acordi, 

del solar i l’edifici existents. Paral·lelament, l’Ajuntament haurà d’haver dut a terme 
tota la tramitació urbanística necessària (projecte de reparcel·lació i projecte d’ur-
banització). Un cop finalitzada l’execució de les obres, el centre podrà començar a 
funcionar.

El conveni de col·laboració subscrit entre l’administració de la Generalitat de Ca-
talunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Girona, per 

1. http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/ajuts-subvencions/registre/ 

http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/ajuts-subvencions/registre/
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a la ubicació del nou institut Bisbe Cartaña de Girona, el 10 de juny de 2014, esta-
bleix el següent:

«Que en el sector de la ciutat de Girona comprès entre els barris de l’Eixample 
Sud i Montilivi cal implantar un nou centre d’educació secundària...»

«Que l’Ajuntament de Girona no disposa en aquest sector de cap terreny ni solar 
de la seva propietat per posar-lo a disposició de la Generalitat de Catalunya»

«Que per aquest motiu l’Ajuntament de Girona ha establert un contracte per 
l’arrendament d’uns locals propietat del Bisbat de Girona situats en un immoble al 
carrer Antic Roca, número 38 de Girona»

«El Departament d’Ensenyament no abonarà cap quantitat per l’ús de l’esmen-
tat immoble».

Barcelona, 1 de setembre de 2021
Josep Gonzàlez Cambray, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte executiu 
de construcció de l’Institut Ermessenda, de Girona, a la fàbrica 
Simon
314-01191/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13512 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01190/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compensació a 
l’Ajuntament de Girona pel lloguer d’equipaments per a educació 
que ha hagut d’assumir pel retard en la construcció de l’Institut 
Ermessenda a la fàbrica Simon
314-01192/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13512 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01190/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cas del material 
pedòfil trobat per un informàtic a l’ordinador d’un sacerdot de 
l’Escola Jesús, Maria i Josep del districte de Sant Andreu de 
Barcelona
314-01193/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13513 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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 314-01193/13, 314-
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01194/13, 314-01195/13, 314-01196/13, 314-01197/13 i 314-01198/13 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.

El 28 d’abril de 2021, degut a la detenció d’un religiós vinculat al Col·legi Jesús, 
Maria i Josep, de Barcelona, el Departament d’Educació va iniciar un expedient per 
un cas per situació del tipus Violència masclista d’adult a menor, a la Unitat de Su-
port a l’Alumnat en situacions de Violència (USAV).

La Congregació dels Fills de la Sagrada Família, a la que pertany el Col·legi Je-
sús, Maria i Josep, va actuar amb l’adopció de mesures cautelars i preventives envers 
el religiós en qüestió, apartant-lo de les seves funcions com a rector de la Parròquia 
i traslladant-lo a una residència de la Congregació, lluny del contacte amb menors.

L’expedient informatiu que es va obrir al tècnic informàtic per part del centre 
educatiu, que forma part del Procediment de prevenció d’infraccions i delictes, esta-
blert en el Codi General de Conducta de les escoles de la Congregació, es va tancar 
el 28 d’abril de 2021, sense que hagi produït cap efecte jurídic.

La Inspecció d’Educació té coneixement que en els darrers quatre cursos s’han 
produït vuit comunicacions per l’activació del protocol d’assetjament escolar entre 
iguals, durant el període comprès entre els cursos 2018-2019 i 2020-2021.

Actualment, el Departament està revisant el Projecte de Convivència del Col·legi 
Jesús, Maria i Josep, aprovat el mes de gener de 2019.

Barcelona, 1 de setembre de 2021
Josep Gonzàlez Cambray, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
d’Educació ha obert un expedient a l’Escola Jesús, Maria i Josep del 
districte de Sant Andreu de Barcelona pel material pedòfil trobat per 
un informàtic a l’ordinador d’un sacerdot del centre educatiu
314-01194/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13513 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01193/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
cautelars del Departament d’Educació previstes amb relació al 
material pedòfil trobat per un informàtic a l’ordinador d’un sacerdot 
de l’Escola Jesús, Maria i Josep del districte de Sant Andreu de 
Barcelona
314-01195/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13513 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01193/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes pel Departament d’Educació per a protegir l’informàtic 
denunciant de l’Escola Jesús, Maria i Josep del districte de Sant 
Andreu de Barcelona
314-01196/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13513 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01193/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies per 
assetjament o abús a l’Escola Jesús, Maria i Josep del districte de 
Sant Andreu de Barcelona presentades al Departament d’Educació
314-01197/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13513 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01193/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del 
protocol de prevenció, detecció i intervenció davant la violència 
masclista entre alumnes per l’Escola Jesús, Maria i Josep del 
districte de Sant Andreu de Barcelona
314-01198/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13513 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01193/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’iniciar 
un projecte per a construir un nou edifici per a l’Escola Montigalà, 
de Badalona (Barcelonès)
314-01207/13

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13398 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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 314-01207/13 314-
01208/13, 314-01209/13, 314-01210/13, 314-01211/13, 314-01212/13, 314-01213/13  
i 314-01214/13, us informo del següent:



BOPC 111
21 de setembre de 2021

1.25.15. Preguntes per escrit 27 

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.

L’escola Montigalà de Badalona és un centre d’educació infantil i primària d’una 
línia, que va iniciar la seva activitat lectiva el curs 2009-2010 en espais provisionals, 
en un solar que l’Ajuntament de Badalona havia cedit al Departament d’Educació 
l’any 2007 per a la construcció d’un Institut.

L’escola Montigalà està ubicada a la zona 3 de Badalona, on l’oferta escolar cor-
responent als ensenyaments d’educació infantil i primària s’ha reduït els darrers 
anys com a conseqüència de la davallada de la natalitat.

L’evolució de l’oferta educativa dels centres educatius públics de la zona 3 de Ba-
dalona, durant el període comprès entre els cursos 2009-2012 i 2020-2021, ha estat 
la següent: 

Centres 2009-2010 2020-2021

Folch i Torres 2L 1L
Joan Coret 2L 2L (1 a P3)
Joan Miró 1L 1L
Llibertat 2L 1L
Llorenç i Artigues 2L 2L
Mercè Rodoreda 1L 1L
Miguel Hernández 1L 1L
Montigalà 1L 1L
Pau Picasso 2L 2L
Jesus Maria 2L 2L
Montserrat 1L 1L

En els darrers anys, les escoles Folch i Torres, i Llibertat, de dues línies, s’han 
convertit en centres d’una línia, de manera que els edificis dimensionats per tenir 
18 grups, actualment estan ocupats per 9 grups cadascun d’ells.

Les projeccions demogràfiques del barri posen de manifest que en els propers 
cursos el nombre d’infants que s’hauran d’escolaritzar en el primer curs d’educació 
infantil de segon cicle continuarà davallant.

Tanmateix, cal tenir en compte que el Departament d’Educació ha de donar res-
posta a les necessitats d’escolarització promovent la inclusió i evitant la segregació 
escolar, i amb una gestió eficient els recursos públics.

Davant de les necessitats d’escolarització actuals i les previsions a futur, el curs 
2020-2021 l’escola Llibertat s’ha transformat en un institut escola, el que permetrà 
donar resposta a les necessitats d’escolarització en els ensenyaments de secundària, 
i optimitzar els espais de l’edifici escolar.

En conseqüència de tot l’exposat, la construcció d’un nou edifici escolar d’una 
línia a la zona 3 de Badalona no és necessària.

Davant d’aquesta realitat, cal fer una tasca que permeti reubicar l’escola Monti-
galà en espais definitius ja existents, i cercar la millor opció per tal que el projecte 
pel qual van optar les famílies en escollir l’escola, pugui tenir continuïtat.

El Departament treballarà, en el marc de la Taula de planificació escolar, per es-
tablir un calendari d’actuacions a mig termini.

D’altra banda, el 25 de maig de 2021 s’han formalitzat els convenis de col·labora-
ció entre l’Ajuntament de Badalona i el Departament d’Educació per a la nova cons-
trucció dels edificis de les escoles Badalona Port i Ventós Mir. L’objecte d’aquests 
convenis és establir les condicions de col·laboració entre ambdues administracions, 
per a l’execució de les obres de nova construcció de l’Escola Badalona Port i de l’Es-
cola Ventós Mir, ambdós centres de 2 línies.
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Els calendaris per a l’execució de les obres per la construcció de les escoles Ba-
dalona Port i Ventós Mir, estaran establerts en els procediments de contractació 
respectius.

Barcelona, 31 d’agost del 2021
Josep Gonzàlez Cambray, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reubicació de 
l’Escola Montigalà, de Badalona (Barcelonès)
314-01208/13

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13398 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01207/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords del 
conveni signat amb l’Ajuntament de Badalona (Barcelonès) per a 
construir les escoles Badalona Port i Ventós Mir
314-01209/13

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13398 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01207/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les indicacions 
per a construir les escoles Badalona Port i Ventós Mir, de Badalona 
(Barcelonès)
314-01210/13

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13398 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01207/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de 
construcció de l’emplaçament definitiu de l’Escola Port, de Badalona 
(Barcelonès)
314-01211/13

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13398 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01207/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst 
per a la construcció del nou edifici de l’Escola Port, de Badalona 
(Barcelonès)
314-01212/13

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13398 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01207/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase de 
construcció de l’emplaçament definitiu de l’Escola Ventós Mir,  
de Badalona (Barcelonès)
314-01213/13

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13398 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01207/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari 
previst per a la construcció del nou edifici de l’Escola Ventós Mir, 
de Badalona (Barcelonès)
314-01214/13

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13398 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01207/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte executiu 
de l’obra de construcció del centre d’educació infantil i primària de 
Ventalló (Alt Empordà)
314-01297/13

Proponent: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13399 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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 314-01297/13, 314-
01298/13, 314-01299/13, 314-01300/13, 314-01301/13 i 314-01302/13, 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.

La nova construcció de l’escola d’educació infantil i primària del municipi de 
Ventalló està prioritzada dins del llistat de noves construccions del Departament 
d’Educació. Per poder licitar el concurs per l’adjudicació del contracte d’execució 
de les obres per la construcció de de l’escola d’Educació infantil i primària del mu-
nicipi de Ventalló, és necessari que l’actuació s’aprovi en un Acord de Govern i que 
tingui la dotació pressupostària corresponent.

Tan bon punt hi hagi Acord de Govern per a la construcció d’aquest centre, el 
Departament iniciarà el procés participatiu amb la comunitat educativa, per definir 
el Document Pedagògic d’Espais que ha de servir de base, juntament amb el Pro-
grama de Necessitats, per a l’encàrrec del projecte bàsic i d’execució del nou edifici 
de l’escola.

El cost i el termini d’execució els determinarà el projecte executiu en funció del 
Document pedagògic d’espais i del programa de necessitats, així com de la tipolo-
gia constructiva.

La construcció de l’escola d’educació infantil i primària de Ventalló no es va dur 
terme amb anterioritat, ja que, com a conseqüència de la crisis econòmica, el Go-
vern d’aquell moment va haver de revisar i redimensionar les inversions previstes 
tenint en compte els criteris de priorització establerts en el seu moment.

L’any 2009, el Departament d’Educació va encarregar a l’empresa pública Gestió 
d’Infraestructures S.A.U., la licitació del concurs del contracte de serveis per a la di-
recció d’execució de les obres per la nova construcció del CEIP Ventalló, substitució 
6 unitats d’infantil i primària amb codi PNG-08339, que es va adjudicar a VICSAN 
empresa constructora.

El 19 de març de 2013, el Departament va anul·lar per Acord de Govern l’encàr-
rec d’aquesta actuació.

Barcelona, 31 d’agost del 2021
Josep Gonzàlez Cambray, conseller d’Educació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la licitació del 
contracte de l’obra de construcció del centre d’educació infantil  
i primària de Ventalló (Alt Empordà)
314-01298/13

Proponent: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13399 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01297/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació del 
contracte de l’obra de construcció del centre d’educació infantil  
i primària de Ventalló (Alt Empordà)
314-01299/13

Proponent: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13399 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01297/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no 
s’ha iniciat la construcció del centre d’educació infantil i primària de 
Ventalló (Alt Empordà)
314-01300/13

Proponent: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13399 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01297/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa 
adjudicatària de l’obra de construcció del centre d’educació infantil 
i primària de Ventalló (Alt Empordà)
314-01301/13

Proponent: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13399 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01297/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis 
d’execució de l’obra de construcció del centre d’educació infantil  
i primària de Ventalló (Alt Empordà)
314-01302/13

Proponent: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13399 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01297/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds rebudes d’indemnitzacions, ajuts i prestacions per a 
dones víctimes de violència masclista del 2018 al 2020
314-01330/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14064 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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 314-01330/13 us in-
formo del següent:

L’any 2018 hi va haver 42 sol·licituds d’indemnitzacions per a dones víctimes de 
violència masclista, 3 sol·licituds per a fills o filles de dones víctimes mortals i 65 
sol·licituds d’ajuts per a dones víctimes de violència de gènere.

L’any 2019 hi va haver 49 sol·licituds d’indemnitzacions per a dones víctimes de 
violència masclista, 11 sol·licituds per a fills o filles de dones víctimes mortals i 45 
sol·licituds d’ajuts per a dones víctimes de violència de gènere.

L’any 2020 hi va haver 42 sol·licituds d’indemnitzacions per a dones víctimes de 
violència masclista, 9 sol·licituds per a fills o filles de dones víctimes mortals i 22 
sol·licituds d’ajuts per a dones víctimes de violència de gènere.

Barcelona, 8 de setembre de 2021
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds acceptades d’indemnitzacions, ajuts i prestacions per a 
dones víctimes de violència masclista el 2019 i el 2020
314-01331/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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 314-01331/13 us in-
formo del següent:
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L’any 2019 van ser acceptades 12 sol·licituds d’indemnitzacions per dones vícti-
mes de violència masclista, 7 per fills o filles de víctimes mortals i 6 d’ajuts per a 
dones víctimes de violència de gènere.

L’any 2020 van ser acceptades 20 sol·licituds d’indemnitzacions per a dones víc-
times de violència masclista, 5 per fills o filles de víctimes mortals i 5 d’ajuts per a 
dones víctimes per violència de gènere.

Barcelona, 8 de setembre de 2021
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el país d’origen de 
les dones que han sol·licitat indemnitzacions, ajuts i prestacions per 
a víctimes de violència masclista
314-01332/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14066 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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 314-01332/13 us in-
formo del següent:

El país d’origen de les dones sol·licitants no es una dada que és prengui en con-
sideració per la tramitació de les indemnitzacions o ajuts atès que no és un requisit 
d’accés que es reculli a la normativa.

Barcelona, 8 de setembre de 2021
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el país d’origen de 
les dones beneficiàries d’indemnitzacions, ajuts i prestacions per a 
víctimes de violència masclista
314-01333/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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 314-01333/13 us in-
formo del següent:

El país d’origen de les dones sol·licitants no és una dada que es prengui en con-
sideració per la tramitació de les indemnitzacions o ajuts atès que no és un requisit 
d’accés que es reculli a la normativa.

Barcelona, 8 de setembre de 2021
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals ha reduït una línia d’ESO a l’Institut Noet, de Berga
314-01347/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13400 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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 314-01347/13 i 314-
01348/13 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.

L’oferta inicial per al curs 2021-2022, en els ensenyaments de primer curs d’edu-
cació secundària obligatòria a la ciutat de Berga, va ser de 3 línies a l’Institut Gui-
llem de Berguedà i de 3 línies a l’Institut Serra de Noet.

Un cop finalitzat el procés d’admissió d’alumnat per al curs 2021-2022, 107 sol-
licituds de preinscripció van demanar en primer lloc l’Institut Guillem de Berguedà, 
i 49 l’Institut Serra de Noet. De manera que l’Institut Guillem de Berguedà podia 
donar resposta a 90 de les sol·licituds rebudes, sense cap vacant per fer front a la ma-
trícula viva, i l’Institut Serra de Noet en podia donar a 66, de les que 17 provenien 
de l’Institut Guillem de Berguedà.

El fet que l’Institut Serra de Noet fos l’únic centre que disposés de vacants per 
rebre l’alumnat provinent de la matrícula viva agreujaria el desequilibri ja existent 
entres ambdós centres, i l’índex de complexitat d’aquest.

Per aquest motiu, tenint en compte que un dels objectius principals del Depar-
tament d’Educació és dotar de major equitat, inclusió i cohesió social el sistema 
educatiu i, alhora, lluitar contra la segregació escolar, es va prendre la decisió, en el 
marc del treball de la Taula de planificació escolar, de modificar els grups d’esco-
larització i dotar a cadascun d’aquests centres de vacants per assumir la matrícula 
viva, amb l’acord de tots els participants.

L’oferta final per al curs 2021-2022, en els ensenyaments de primer curs d’educa-
ció secundària obligatòria a la ciutat de Berga, ha estat la següent:

– Institut Guillem de Berguedà: 4 grups, 120 places (107 preinscripcions i 13 
vacants).

– Institut Serra de Noet: 2 grups, 60 places (49 preinscripcions i 11 vacants).

Barcelona, 31 d’agost del 2021
Josep Gonzàlez Cambray, conseller d’Educació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el diàleg amb els 
instituts d’educació secundària públics de Berga per a tancar una 
línia d’ESO a l’Institut Noet
314-01348/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13400 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01347/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
de construir un edifici per a l’Escola Empordanet, de la Bisbal 
d’Empordà (Baix Empordà)
314-01397/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13401 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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 314-01397/13 314-
01398/13 i 314-01399/13 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.

La nova construcció de l’escola l’Empordanet al municipi de la Bisbal d’Empordà 
està prioritzada dins del llistat de noves construccions del Departament d’Educació. 
No obstant, la calendarització de l’actuació es farà en funció de les disponibilitats 
pressupostàries.

Actualment, el Departament està pendent de rebre, per part de l’Ajuntament de 
la Bisbal d’Empordà, la documentació necessària per la cessió del solar on s’ha de 
construir l’escola.

Barcelona, 31 d’agost del 2021
Josep Gonzàlez Cambray, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst 
per a la construcció de l’edifici de l’Escola Empordanet, de la Bisbal 
d’Empordà (Baix Empordà)
314-01398/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13401 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01397/13
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ubicació de 
l’edifici de l’Escola Empordanet, de la Bisbal d’Empordà (Baix 
Empordà)
314-01399/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13401 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01397/13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per al compliment de la Directiva marc de l’aigua amb 
relació al cabal del Francolí i el Siurana
314-01408/13

Proponent: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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 314-01408/13 us in-
formo del següent:

El riu Siurana és un curs fluvial que es troba ubicat en el Districte de conca flu-
vial de l’Ebre, per la qual cosa li correspon a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 
(CHE), mitjançant el corresponent Pla de conca, la determinació de l’estat de la 
massa d’aigua, dels cabals ecològics associats i de les actuacions i mesures necessà-
ries per tal d’assolir o mantenir el seu bon estat.

Tot i així, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), per la seva banda, ha dut a ter-
me diversos mostrejos i anàlisis de requeriments ambientals en diversos punts de la 
conca del riu Siurana, informació que es troba disponible en el lloc web de l’ACA. 
Aquests estudis han servit per constatar el mal estat actual de la massa d’aigua del 
tram mitjà i baix del riu Siurana, especialment pel que fa a la població de peixos.

Alhora, cal tenir en compte també que el tram del riu Siurana que va des de l’em-
bassament de Siurana fins a la confluència amb el riu Ebre forma part de l’espai de 
la xarxa Natura 2000 denominat «Riu Siurana i Planes del Priorat» –Zona especial 
de conservació (ZEC) amb codi ES5140015–, que inclou la major part del riu Siu-
rana. Tal com es detallarà en els informes de l’Observatori del Patrimoni Natural i 
de la Biodiversitat de Catalunya i en l’Informe de l’Estat de la Natura a Catalunya 
2020, els hàbitats i espècies presents en la ZEC ‘Riu Siurana i Planes del Priorat’es 
troben en un estat desfavorable de conservació.

En aquest context, els diversos estudis realitzats per l’ACA per tal de determi-
nar els requeriments hidrològics i cabals ecològics necessaris per poder recuperar 
aquesta massa d’aigua i mantenir-la en bon estat han estat enviats a la CHE en qua-
litat de propostes, per bé que, de moment, les seves conclusions no han estat incor-
porades a la planificació hidrològica de la conca de l’Ebre (que es troba ara mateix 
en el tràmit d’informació pública, fins a finals d’aquest any 2021).

A banda del estudis sobre els cabals necessaris, també cal tenir molt present la 
confluència entre els diversos usos i els conflictes associats a aquest territori, motiu 
pel qual es va promoure des del Govern de la Generalitat la constitució de la Taula 
del Siurana. Aquest és un espai que, tot i no trobar-se emparat sota un marc legal o 
jurídic, pretén ésser un punt de trobada privilegiat, que faciliti l’intercanvi d’idees  
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i propostes, de manera que s’hi puguin generar alternatives i solucions pactades 
per tal d’aconseguir fer compatibles els diversos usos de l’aigua en la zona, amb la 
participació i implicació de totes les parts afectades. L’objectiu és poder acordar les 
mesures pertinents que permetin reduir l’aportació d’aigua des de la conca del riu 
Siurana a la del riu Riudecanyes, fent possible així l’alliberament de cabals ecolò-
gics adequats en el riu Siurana.

Pel que fa al riu Francolí, cal recordar que el compliment dels cabals ecològics 
fixats en la planificació hidrològica vigent és obligatori per a tots els rius del Dis-
tricte de conca fluvial de Catalunya (conques internes) des de juny de 2020. També 
cal tenir present que aquest any 2021 està essent un dels més secs en el conjunt del 
registre de dades de què es disposa, cosa que ha provocat el decaïment sistemàtic de 
cabals en molts dels rius i rieres que tenen un caràcter altament estacional i tempo-
ral. A aquest fet s’afegeix la multitud d’usos de l’aigua –molts d’ells de poca entitat, 
bé mitjançant captacions superficials o a través de pous que beuen de les zones freà-
tiques properes al curs principal– que existeixen al llarg d’aquests cursos fluvials i 
que empitjoren la situació, accelerant el procés d’estiatge i afectant les poblacions 
de peixos i la quantitat d’espai de refugi disponible per a les mateixes (petits gorgs 
interconnectats). Actualment, l’ACA està duent a terme inspeccions en el riu Fran-
colí, amb l’objectiu de revisar les concessions existents i el compliment dels cabals 
ecològics, per tal de poder evitar aquestes situacions.

Barcelona, 10 de setembre de 2021
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst 
per a garantir l’ús escolar exclusiu de l’Escola Garcia Fossas, 
d’Igualada (Anoia)
314-01482/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13402 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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 314-01482/13 us in-
formo del següent:

Els requisits mínims que han de complir les instal·lacions dels centres que im-
parteixen els ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària, 
estan establerts en el Reial Decret 132/2010 de 12 de febrer.

L’article 3.2 determina que els centres docents han de «Situar-se en edificis in-
dependents, destinats exclusivament a ús escolar, si bé les instal·lacions poden ser 
utilitzades fora de l’horari escolar per a la realització d’altres activitats de caràcter 
educatiu, cultural o esportiu. En el cas de centres docents que imparteixin el segon 
cicle d’educació infantil, han de tenir, a més, accés independent de la resta d’ins-
tal·lacions.»

Pel que respecta a les sol·licituds d’autorització de nous centres, la disposició 
transitòria primera, estableix que:

«1. Els centres docents autoritzats amb anterioritat a l’entrada en vigor del pre-
sent Reial decret s’entenen autoritzats per a la impartició dels ensenyaments corres-
ponents.
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2. Les sol·licituds d’autorització de nous centres presentats amb posterioritat a 
l’entrada en vigor del present Reial decret han de complir els requisits mínims aquí 
establerts.

3. Els centres que a l’entrada en vigor del present Reial decret tinguin aprovat 
per l’Administració educativa el projecte d’obres requerit per autoritzar-los es regei-
xen, pel que fa a les instal·lacions, a la normativa en vigor al moment de realitzar 
l’aprovació esmentada.»

El 13 de maig de 2009 el Departament va licitar el concurs per l’adjudicació del 
contracte per l’execució de les obres d’adequació de l’Escola Garcia Fossas, execu-
ció que va començar el 23 de juliol de 2009, i que va suposar una reforma integral 
del centre.

En conseqüència, l’ús i la ubicació de l’escola Garcia Fossas és correcta perquè 
les obres executades a l’edifici de l’escola s’adeqüen a la normativa vigent.

Tanmateix, el Departament ha decidit buscar alternatives atès que la proposta 
d’obres a l’edifici de l’escola per condicionar una entrada autònoma per al públic 
dels Serveis Educatius de l’Anoia no va ser acceptada i vist que es va trobar un edi-
fici de la Generalitat adscrit al Departament de Cultura i cedit al Consell Comarcal 
de l’Anoia en una altra ubicació.

Actualment, el Departament d’Educació ha enviat tots els documents necessaris 
que li requeria el Consell Comarcal de l’Anoia per renunciar a la cessió d’ús de l’edi-
fici que aquest Consell Comarcal tenia i resta a l’espera que la Direcció General de 
Patrimoni completi tots els tràmits per adscriure l’edifici en qüestió al Departament.

Tan bon punt l’edifici estigui adscrit al Departament d’Educació, el Departament 
executarà les obres de condicionament necessàries per ubicar-hi els Serveis Educa-
tius de l’Anoia.

El Departament disposa de l’assignació pressupostària per executar la primera 
fase de les obres de condicionament durant l’any 2021. Posteriorment, el Departa-
ment executarà la segona fase de les obres per poder ocupar l’edifici.

Barcelona, 31 d’agost del 2021
Josep Gonzàlez Cambray, conseller d’Educació

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

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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 314-01503/13 us in-
formo del següent:

La papallona de boix (Cydalima perspectalis) és una espècie exòtica invasora 
que va ser detectada per primera vegada a Catalunya l’any 2014, concretament a la 
comarca de la Garrotxa.

L’expansió experimentada per aquesta espècie a altres comarques, previsible si es 
té en compte el que ha succeït en els diferents països d’Europa d’ençà la seva arriba-
da el 2007, va motivar que es creés un Grup de Treball Interdepartamental coordi-
nat pel Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural (DACC). Aquest Grup de Treball està format per la Sub-directora 
general d’agricultura, tècnics del Servei de Sanitat Vegetal i del Servei de Gestió Fo-
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restal, el Parc Natural de la Garrotxa, el Centre de Recerca i Aplicacions Forestals 
(CREAF) i el Cos d’Agents Rurals (CAR).

Cal tenir en compte una premissa prèvia: que la capacitat de control i erradicació 
de la Cydalima perspectalis en el medi natural és inviable. Aquesta contundència en 
l’afirmació té a veure amb les característiques biològiques d’aquesta espècie invaso-
ra: una excel·lent adaptació a les condicions ambientals del nostre país combinada 
amb una alta taxa de reproducció. Això genera un creixement poblacional exponen-
cial i una ràpida capacitat d’expansió que, malauradament, no es pot veure frenada 
per cap tractament fitosanitari. A més, si es té en compte l’absència de factors limi-
tants, ja siguin biològics o climàtics, el resultat és un escenari en el qual la majoria 
de les boixedes naturals del nostre país poden acabar veient-se afectades en major o 
menor mesura.

En canvi, pel que fa als boixos ornamentals presents en parcs i jardins, la proba-
bilitat de supervivència és més real sempre i quan els responsables de la seva con-
servació, ja siguin particulars o ens públics, estiguin molt amatents a la presència 
d’erugues i apliquin els productes fitosanitaris adequats.

Per tant, per una banda i considerant aquesta premissa, les accions portades a 
terme pel Grup de treball interdepartamental són:

– L’elaboració d’un Pla d’Acció.
– L’establiment d’un protocol de seguiment anual del nivell d’afectació que pro-

voca la papallona del boix per tot Catalunya executat pel CAR.
– L’establiment d’una xarxa de vigilància composada per 32 punts que informa 

sobre la irrupció de l’espècie i la seva dispersió pel territori.
– L’elaboració de material informatiu (cartell i tríptic) dirigit a la població.
– La comunicació d’aquesta problemàtica als municipis de les zones potencial-

ment afectades.
– L’atenció als mitjans de comunicació locals i nacionals (radio, televisió i prem-

sa escrita i digital) per donar a conèixer les característiques d’aquesta invasió biolò-
gica i així poder informar a tots els ciutadans.

– La coordinació amb altres organismes, universitats, centres de recerca com el 
CREAF, ens locals i també promotors d’iniciatives ciutadanes com la de «Salvem el 
boix», per tal de sumar esforços i ampliar el coneixement dels efectes de la Cydalima  
perspectalis sobre les boixedes catalanes.

– La detecció de boixedes emblemàtiques de Catalunya i la valoració del seu 
tractament per evitar una afectació severa.

– L’organització de jornades tècniques per donar a conèixer els resultats dels se-
guiments i dels estudis realitzats.

– Les actuacions d’incentivar, promocionar i dirigir assaigs, estudis i treballs de 
recerca sobre aspectes diversos que permetin i ajudin a prendre les decisions.

Per altra banda, els estudis que actualment es porten a terme són els següents:
– Treball tècnic sobre les eines de control per a Cydalima perspectalis en un sis-

tema forestal.
– Avaluació de la confusió sexual amb feromones per a la papallona del boix en 

un escenari de post-expansió de la plaga.
– Variabilitat estacional dels danys causat per l’eruga del boix a les parcel·les de 

control de la plaga al Pla Boixer.
– Els depredadors i parasitoids de Cydalima perspectalis a Catalunya.
Tenint en compte les actuacions i estudis que s’han portat a terme o que es se-

gueixen desenvolupant, alguns dels resultats obtinguts són diversos i es poden re-
sumir en:

– Elaboració del mapa anual d’afectació de Cydalima perspectalis. Campanyes 
2018, 2019 i 2020, a partir de les prospeccions que efectua el CAR. La comparació 
entre diferents campanyes permet veure l’evolució clara de la plaga en direcció sud, 
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sud-oest. El front de la invasió està concentrat aquest estiu a les comarques del Sol-
sonès i Berguedà.

– Determinació de les corbes de vol de la papallona en 32 punts del territori. Per-
met observar la variabilitat temporal del cicle biològic segons les diferents localitza-
cions. Un fet que permet conèixer com es desenvolupa aquesta espècie a Catalunya 
i facilita poder determinar la millor època per aplicar les mesures de control en el 
cas que siguin factibles.

– Ratificació del Bacilus thuringiensis (producte fitosanitari d’origen biològic) 
com la millor eina de control en la fase d’invasió en el medi forestal. Actualment no 
està autoritzat en parcs i jardins, fet pel qual no es pot avaluar el seu ús en aquests 
espais.

– Avaluació de l’eficàcia d’insectes que parasiten les postes (Trichogrames sp) 
i depredadors naturals presents a Catalunya.

– Obtenció de resultats de l’ús de la confusió sexual amb feromones.
– Obtenció de resultats en l’evolució dels depredadors i parasitoids.
Finalment, també cal apuntar que s’estan portant a terme noves actuacions di-

rigides a preservar els peus i les masses de boix emblemàtiques de Catalunya, així 
com la conservació ex-situ de llavors procedents d’aquestes masses.

El seguiment de l’evolució de la plaga, del cicle biològic i el comportament de la 
plaga invasora és important per tenir una visió llarga en el temps dels efectes que 
produeixi la plaga, per poder avaluar els mètodes de control i per prendre decisions 
acurades envers la plaga.

Per a més informació sobre la plaga, el seu desenvolupament a Catalunya, el Pla 
d’Acció i material divulgatiu, es pot consultar la web del DACC.

Barcelona, 10 de setembre de 2021
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

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

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13418 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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 314-01521/13 us in-
formo del següent:

Les mesures d’ajuda destinades al sector esportiu han estat la principal prioritat  
de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física. Mitjançant el Consell Català de  
l’Esport, s’ha donat suport econòmic a les entitats esportives per pal·liar l’afectació  
de la COVID-19 durant el 2020 i també durant el 2021.

Així, el 2020, tot i l’aturada de les activitats durant bona part de l’any a causa de 
la pandèmia, es van garantir i augmentar les partides pressupostàries per fer front 
a les subvencions recurrents del Consell Català de l’Esport al teixit esportiu de Ca-
talunya (federacions, consells esportius, clubs, etc.) i es van redistribuir partides 
pressupostàries del Consell Català de l’Esport per destinar més recursos a ajudar a 
pal·liar els efectes de la COVID-19.

Entre les convocatòries de subvencions recurrents publicades hi ha les següents:
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– Es va resoldre i pagar la convocatòria del Programa B destinada a clubs espor-
tius participants en la màxima categoria estatal femenina i a lligues europees amb 
els equips absoluts, dotada amb 750.000 €.

– Es va resoldre i pagar la convocatòria plurianual per als programes dels con-
sells esportius corresponents al curs 2019-20, amb una dotació de 5 M€ (4,7 M€ any 
2019).

– Es va resoldre i pagar la convocatòria plurianual per activitats de les federa-
cions esportives catalanes de la temporada 2019-20, amb una dotació de 9,5 M€ 
(8,75 M€ 2019).

– Es van resoldre un seguit de subvencions nominatives, més de 4 M€, aprovades 
amb la Llei de pressupostos del Parlament, i previstes en el Pla Estratègic de Sub-
vencions del Departament de la Presidència 2019-21. Totes aquestes ajudes tenien 
una part destinada a cobrir despesa derivada de la COVID-19 (Volta Ciclista a Ca-
talunya, UCEC, UFEC, Fundació, etc.).

– Es va resoldre i pagar la convocatòria per a activitats amb un impacte signifi-
catiu esportiu i afectacions per la COVID-19, amb 3,5 M€, incrementant en 2,5 M€ 
la dotació inicial pressupostada (1 M€ l’any 2019).

– Es van agilitzar els tràmits administratius de control de subvencions. El Con-
sell Català de l’Esport va fer efectius pagaments per import de més de 2,5 M€, el 
20% dels quals de convocatòries d’anys anteriors de diferents programes.

Així mateix, com a noves actuacions econòmiques, es van treballar d’altres ajuts 
extraordinaris per arribar a la resta del sector afectat, actuacions que van posar a 
disposició del sector 35 milions d’euros més durant el 2020:

– Es va resoldre i pagar la convocatòria per a la concessió d’ajuts en forma de 
garantia d’operacions de préstec destinades al finançament de les necessitats de li-
quiditat derivades de la COVID-19 (ICF Esports Liquiditat de 10 M€). L’ICF va for-
malitzar els préstecs amb les entitats esportives a finals del 2020.

– Es va resoldre i pagar la línia d’ajuts extraordinària i d’emergència dotada amb 
25.000.000 euros per a entitats esportives i empreses gestores d’instal·lacions espor-
tives.

Al 2021, s’estan treballant les convocatòries ordinàries recurrents i les subven-
cions nominatives del 2021. Tot i l’aturada de les activitats durant una part del 2021 
a causa de la pandèmia, s’han garantit les partides pressupostàries per fer front a 
les subvencions recurrents del Consell Català de l’Esport al teixit esportiu de Cata-
lunya (federacions, consells esportius, clubs, etc.) per ajudar a pal·liar els efectes de 
la COVID-19.

Entre les convocatòries de subvencions publicades hi ha:
– Programa B destinada a clubs esportius participants a la màxima categoria es-

tatal femenina i a lligues europees amb els equips absoluts.
– La convocatòria plurianual per als programes dels consells esportius correspo-

nents al curs 2020-21.
– La convocatòria plurianual per activitats de les federacions esportives catala-

nes de la temporada 2020-21.
– Les subvencions nominatives previstes en el Pla Estratègic de Subvencions del 

Departament de la Presidència 2019-21. Totes aquestes ajudes contindran una part 
destinada a cobrir despesa derivada de la COVID-19 (Volta Ciclista a Catalunya, 
UCEC, UFEC, Fundació, etc.).

– La convocatòria per a activitats amb un impacte significatiu esportiu i afecta-
cions per la COVID-19, amb la publicació de bases reguladores.

Així mateix, s’ha publicat la convocatòria per a la concessió d’ajuts en forma de 
garantia d’operacions de préstec destinades al finançament de les necessitats de li-
quiditat derivades de la COVID-19 (ICF Esports Liquiditat 2021).

També s’han resolt i pagat els ajuts extraordinaris de la convocatòria d’emergèn-
cia per fer front a les afectacions econòmiques i socials que es puguin produir al 
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sector de l’activitat física i l’esport, com a conseqüència de la crisi sanitària, econò-
mica i social de la COVID-19 durant l’any 2021, 23,6 M€ repartits en dues convo-
catòries:

Una primera convocatòria de 15 M€ destinada a entitats, empreses i universitats 
gestores de les instal·lacions esportives.

I una segona convocatòria dotada amb 8,6 M€, destinada a entitats organitzado-
res de competicions esportives oficials d’àmbit català, federacions esportives catala-
nes i consells esportius, per a competicions tant de nivell federat com escolar.

Tots aquests recursos pretenen contribuir a afavorir la sostenibilitat econòmica 
d’aquest sector, així com ajudar al manteniment i a la continuïtat de la seva activitat.

Barcelona, 29 de juliol de 2021
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha previst algun 
pla per a la reactivació del sector de l’esport
314-01523/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13417 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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 314-01523/13 us in-
formo del següent:

Des de l’adopció de les primeres mesures aprovades pel Govern de la Generali-
tat al març del 2020, i amb la publicació de l’estat d’alarma en el conjunt de l’Estat 
espanyol, l’activitat esportiva es va aturar totalment. Les conseqüències d’aquella 
aturada en sec de tota activitat social va provocar un daltabaix al sector esportiu.

Davant els efectes de la pandèmia al conjunt del sector de l’esport i l’activitat fí-
sica a Catalunya, el Govern de la Generalitat, a través de la Secretaria General de 
l’Esport i de l’Activitat Física (d’ara endavant SGEAF) i mitjançant el Consell Cata-
là de l’Esport, ha impulsat un conjunt d’actuacions per a mitigar l’afectació en el sí 
de les entitats i empreses del sector.

Des de la SGEAF, s’ha intentat acompanyar durant tota la crisi les entitats i em-
preses del nostre país, recollint de primera mà els seus problemes. La primera de les 
accions impulsades va ser la convocatòria i creació d’una taula de treball sectorial. 
El 9 d’abril de 2020 es va constituir la Taula Sectorial de l’Esport, reunida quin-
zenalment per compartir les dificultats i canalitzar les inquietuds i demanades del 
sector esportiu.

A la Taula, formada inicialment per unes 85 entitats, hi han estat representats 
tots els agents del teixit esportiu català que tenen relació amb l’organització i foment 
de la pràctica de l’activitat física i l’esport a Catalunya: des del sector municipalis-
ta a les entitats esportives generalistes, les empreses i associacions d’empreses que 
promocionen el fitnes i la pràctica de l’activitat física, els clubs de totes les zones de 
Catalunya, les federacions esportives catalanes, els consells esportius de Catalunya 
i els representants de tots els organismes que formen la SGEAF.

S’ha utilitzat la Taula amb un doble objectiu: per una banda, traslladar al sector 
tota la informació de les actuacions impulsades per fer front a la pandèmia, i, de 
l’altra, recollir i compartir les preocupacions del sector esportiu per poder actuar en 
funció de les necessitats dels agents que en formen part.
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D’acord amb les reunions de la Taula sectorial, la SGEAF va impulsar el Pla Na-
cional per a la Reactivació de l’Esport i l’Activitat Física a Catalunya, document que 
recollia la voluntat d’aglutinar i coordinar el conjunt de propostes, accions i mesures 
a realitzar tant per part de les administracions públiques –Generalitat, Diputacions 
i Ajuntaments– com de les entitats que formen part del teixit esportiu, de l’abril al 
juny de 2020.

Pel que fa al seguiment de les restriccions, sempre ha estat condicionat a l’evolu-
ció epidemiològica del moment. La desescalada dels diferents sectors s’han treballat 
en plans sectorials. En aquest sentit, el Pla sectorial de l’Esport aprovat pel Procicat 
amb la validació i les observacions de la Comissió Tècnica del Pla de Desconfina-
ment de les Administracions Locals, és el Pla de desconfinament de l’esport cata-
là, que inclou la fase de represa (vàlida únicament en aquell moment), i esdevé el 
document marc de referència on s’emmarca el desconfinament del sector esportiu.

Des de la SGEAF s’han anat aprovant tots els protocols de les diferents federa-
cions esportives catalanes i altres entitats que ho han sol·licitat i s’ha creat un apartat 
específic al web per les afectacions del Coronavirus. També s’ha actualitzat setma-
nalment el document sobre les Preguntes freqüents FAQs, que hem posat a disposició 
del sector esportiu després de cada modificació normativa, mitjançant enviaments o 
a través de les xarxes socials.

Barcelona, 29 de juliol de 2021
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els fons europeus 
de recuperació per la Covid-19 rebuts pel sector de l’esport
314-01524/13

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13415 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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 314-01524/13 us in-
formo del següent:

A data d’avui, el sector de l’esport a Catalunya no ha rebut cap ajut procedent 
dels fons europeus per fer front a la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19.

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

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

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13403 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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 314-01545/13, 314-
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01546/13, 314-01547/13, 314-01548/13, 314-01549/13, 314-01550/13 i 314-01551/13 
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.

La publicació de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, ad-
ministratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que 
incideixen en el medi ambient, implica un mandat clar al Govern de la Generalitat 
per assumir el finançament pendent, present i futur dels ensenyaments de primer ci-
cle d’educació infantil.

Aquesta Llei preveu incorporar una disposició addicional, concretament la tren-
tena, a la Llei 12/2009, d’Educació dedicada al finançament de les escoles bressol 
municipals, tant pel que representa finançar el cost de la plaça com pel que implica 
un retorn del finançament que es va deixar d’efectuar a partir del curs 2012-2013:

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

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

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

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

2. El finançament del cost de les places de les escoles bressol de tots els municipis 
de Catalunya des del curs 2012-2013 fins al curs 2018-2019 s’estableix en 425 euros per 
plaça, que suposa un total de 2.975 euros per plaça per al total dels set anys del perío-
de indicat.»

3. L’import total a què fa referència l’apartat 2 s’ha de satisfer en un termini de 
deu anys, mitjançant la creació d’un fons específic, amb el calendari de pagament 
següent:

a) El curs 2019-2020, 200 euros per plaça.
b) El curs 2020-2021, 175 euros per plaça.
c) Els cursos 2021-2022, 2022-2023 i 2023-2024, 200 euros per plaça i curs.
d) Des del curs 2024-2025 fins al curs 2028-2029, 400 euros per plaça i curs.»
Aquest finançament s’aplica en funció dels cursos acadèmics en els que aques-

tes places hagin estat ocupades i degudament informades als sistemes d’informació 
previstos.

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

Passat el termini de 10 anys, el Departament ha previst pel retorn dels 2.975 eu-
ros totals per plaça, del període corresponent al curs 2012-2013 fins al 2018-2019, 
una despesa de 140.581.925,00 euros. I per l’exercici de 2021, el departament ha pre-
vist una despesa de 8.500.000,00 euros.

Amb l’Acord del Govern de 4 de maig de 2021, la Generalitat va aprovar la modi-
ficació de les despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs del Departament 
d’Educació, per atendre les despeses derivades del compliment de les sentències pel 
finançament de les llars d’infants municipals, dels ajuntaments de Cornellà de Llo-
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bregat, Sant Joan Despí i Esplugues de Llobregat, pel període comprès entre els cur-
sos 2012-2013 i 2014-2015, amb un pressupost de 5.458.106,38 euros.

Els Ajuntaments de Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí i Esplugues de Llo-
bregat, tenien sentència ferma amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 5/2020 
i s’han executat.

L’Ajuntament d’Hospitalet de Llobregat tenia sentència ferma amb anterioritat 
a l’entrada en vigor de la Llei 5/2020, però es troba pendent de Recurs d’empara.

L’actual equip de Govern del Departament d’Educació contempla la inversió en 
l’etapa d’educació infantil de primer cicle (0-3) com una prioritat educativa reconegu-
da de manera unànime en tots els estaments i institucions, perquè actua com a factor 
afavoridor de l’èxit educatiu que aporta una major rendibilitat social, especialment 
pel infants que viuen en situacions de pobresa amb entorns socialment i cultural des-
afavorits.

Per tant, l’accés en condicions d’igualtat a l’etapa 0-3 per part de tots els infants 
es planteja, per part del Departament, com un factor d’equitat i cohesió social que, 
alhora, afavoreix altres aspectes com la conciliació en la vida familiar.

El Departament d’Educació reconeix el caràcter estratègic dels ensenyaments 
de primer cicle d’educació infantil, i assumeix com a clau l’objectiu de contribuir 
al desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de 
vida, a l’inici del procés d’aprenentatge, i de prevenir i compensar els efectes discri-
minatoris de les desigualtats d’origen social, econòmic i cultural.

Davant l’evidència que millorar la qualitat de l’atenció a la primera infància és 
una garantia que actua com a element afavoridor de l’èxit educatiu i és un dels fac-
tors que aporten major rendibilitat social, s’estan estudiant diverses fórmules que 
permetin l’accés en condicions d’igualtat a l’etapa 0-3 i més especialment dels in-
fants de dos anys d’edat, alhora que es treballa per millorar l’oferta d’aquesta matei-
xa etapa educativa i per fer-la més universal arreu del territori.

Barcelona, 31 d’agost del 2021
Josep Gonzàlez Cambray, conseller d’Educació

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

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13403 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01545/13.

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

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13403 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01545/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que 
aportarà als ajuntaments en concepte de deute per al finançament  
i sosteniment de les llars d’infants municipals del 2012 ençà
314-01548/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13403 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01545/13.

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

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13403 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01545/13.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’execució dels fons de recuperació per al foment de l’etapa 
educativa de zero a tres anys
314-01550/13

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13403 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01545/13.

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

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13403 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01545/13.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
específiques per a combatre la Covid-19 a la Direcció General 
d’Igualtat en la dotzena legislatura
314-01612/13

Proponent: Basha Changue Canalejo, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14068 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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 314-01612/13 us in-
formo del següent:

Durant l’anterior legislatura, les mesures especifiques per reduir els efectes ad-
versos de la Covid-19 dutes a terme la Direcció General d’Igualtat es van centrar en 
diversos àmbits. En primer lloc en l’entorn laboral, en segon lloc en l’atenció a les 
persones LGTBI+ i a les seves famílies, en tercer lloc en l’activitat de l’Àrea per a la 
Igualtat de Tracte i no Discriminació de les persones LGBTI i per últim en la coor-
dinació tant territorial com amb el teixit associatiu.

Al mes de juny de 2020 la Comissió d’igualtat i temps de treball del Consell 
de Relacions Laborals, presidida per la directora general d’igualtat, va impulsar la 
creació d’un grup de treball extraordinari per abordar els efectes de la crisi sanitària 
en els treballs amb perspectiva de gènere. El grup va elaborar, en un temps rècord, 
un document anomenat: Recomanacions per gestionar l’impacte de la Covid-19 en 
el mercat laboral des de la perspectiva de gènere. Aquestes recomanacions es van 
difondre a tot el teixit productiu.

Pel que fa a l’atenció a persones LGTBI+ i a les seves famílies, tots els serveis 
de la Xarxa SAI LGTBI es van mantenir actius de forma telefònica i telemàtica. 
Així mateix es va realitzar una campanya de difusió dels serveis que presta la Xar-
xa d’Atenció Integral LGBTI de Catalunya a través de la pàgina web i de les xarxes 
socials.

Mitjançant els canals telemàtics, es va oferir suport psicològic, psicosocial, jurí-
dic. També es va facilitar acompanyament en cas de discriminació LGBTI i es van 
tramitar les denúncies, incidències i consultes que van ser registrades. A més, de 
forma específica, es va realitzar una campanya per donar a conèixer el servei d’aten-
ció psicològica gratuïta per a persones LGBTI. Un servei per aquelles persones que 
es van adreçar a la Xarxa per denunciar una agressió, discriminació o incidència, i 
que va ser possible gràcies a la signatura d’un conveni entre el col·legi de psicologia 
de Catalunya i la Xarxa SAI LGBTI.

De forma complementària, es va elaborar un recull de preguntes freqüents sobre 
l’adaptació dels serveis durant el període de confinament per la Covid-19, que l’Àrea 
LGBTI ofereix a la ciutadania.

En el mateix període l’Àrea per a la Igualtat de Tracte i no Discriminació de les 
persones LGBTI va estar en total funcionament i donant resposta a les incidències, 
denúncies i consultes que van arribar. Des d’aquesta àrea es van desenvolupar di-
verses formacions.

En primer lloc, es va elaborar una formació en línia a les treballadores i treba-
lladors públics de Catalunya sobre com afrontar la discriminació LGBTI. En total 
s’han format 3.000 persones entre funcionàries i responsables polítiques de les ad-
ministracions catalanes.

El curs fa servir una metodologia innovadora i interactiva. I es marcaven 4 ob-
jectius claus:

1. Sensibilitzar i donar eines davant de situacions de discriminacions de les per-
sones LGBTI.
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2. Donar a conèixer com es construeix el gènere i la diversitat per raó d’orienta-
ció sexual, d’identitat i expressió de gènere.

3. Conèixer el deure d’intervenció de les persones treballadores del sector públic.
4. Aprofundir en el coneixement de la Llei 11/2014 per a garantir els drets 

 LGBTI i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
En segon lloc es va organitzar una formació d’aprofundiment en temes jurídics 

a les persones referents dels Serveis d’Atenció Integral a les persones LGBTI de la 
Xarxa de Catalunya. En aquesta s’ha format 120 referents de SAIS.

Per últim, des de l’Àrea per a la Igualtat de Tracte i no Discriminació de les per-
sones LGBTI de la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball Afers 
Socials i Famílies, es va posar en marxa un curs telemàtic format per 3 sessions es-
pecífiques en temes legals per tal d’aprofundir en els recursos, les seves funcions i 
el que comporta activar-los per tal d’informar de manera òptima a les persones de-
nunciants que s’adrecen al SAI, d’acord amb la normativa aplicable.

Les tres sessions es van focalitzar en els diferents tipus de fets que poden ser 
denunciats, ja que segons el fet denunciat cal obrir vies diferents i això comporta 
gestions diverses. La primera sessió es va desenvolupar tenint en compte els fets 
denunciats per discriminació per orientació sexual, identitat de gènere o expressió 
de gènere que poguessin passar dins l’àmbit empresarial o dins les administracions 
públiques. La segona sessió es va centrar en els fets denunciats per discriminació 
per orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere que poguessin tenir 
indicis d’infracció administrativa d’acord amb la Llei 11/2014, del 10 d’octubre per 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a er-
radicar l’homofòbia la bifòbia i la transfòbia. I la tercera sessió contemplava els fets 
denunciats per discriminació per orientació sexual, identitat de gènere i expressió de 
gènere que poguessin tenir indicis delictius d’acord amb el Codi Penal.

La finalitat bàsica d’aquestes sessions era mantenir la formació permanent de les 
persones referents en temes LGBTI dins la Xarxa dels Serveis d’Atenció Integral a 
persones LGBTI de Catalunya, preparades per a donar la millor resposta a les vícti-
mes o persones denunciants que s’hi adrecin.

La bústia arealgbti.tsf@gencat.cat, així com el tràmit virtual a través del web 
lgbti.gencat.cat es van mantenir operatius per a denunciar discriminacions o fer 
arribar qualsevol consulta. Del març del 2020 a l’abril del 2021 es van registrar  
4 denúncies i es van atendre i resoldre 60 incidències referents a situacions perso-
nals de persones LGTBI+ amb relació a l’empresa, als serveis de salut, a la tramita-
ció del canvi de nom sentit i a situacions de confinament. També es van rebre 200 
demandes d’informació de la xarxa SAI i de persones o administracions referents al 
funcionament i suport a les persones LGBTI en temps de confinament.

Referent a la coordinació territorial, es van celebrar reunions telemàtiques per 
tal d’organitzar les comissions i grups de treball LGBTI als municipis i comarques 
encarregats d’impulsar el desplegament de les polítiques públiques LGBTI.

A través de la Xarxa SAI, es va fer difusió de la campanya d’atenció a les per-
sones LGBTI en temps de confinament per fer-la arribar a la població dels diferents 
territoris. En aquest sentit també es van compartir les campanyes de Sant Jordi 
LGBTI i la del Dia Internacional de la Visibilitat Lèsbica, amb la Xarxa SAI LGBTI  
per tal que es poguessin difondre de forma més efectiva.

Per últim, pel que fa a la Comissió de Coordinació del CNLGBTI, es van mantenir 
reunions permanents per conèixer les demandes de les persones LGBTI i de les enti-
tats. I a la vegada es van dur a terme comunicacions permanents amb totes les entitats 
del CNLGBTI per analitzar les necessitats de les entitats en temps de confinament.

Barcelona, 8 de setembre de 2021
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
declaracions de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús fetes en 
compliment de la Llei 3/2019, dels espais agraris
314-01662/13

Proponent: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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 314-01662/13 us in-
formo del següent:

Actualment encara no s’ha declarat cap parcel·la en desús, segons la Llei 16/2019, 
de 17 de juny, dels espais agraris, perquè el reglament que ha de desplegar el Regis-
tre de Terres en Desús encara no ha estat publicat.

En relació amb l’esmentat reglament, en aquests moments està en tramitació. En 
aquest sentit, la proposta ha finalitzat el procés de consulta a les organitzacions que 
representen el sector, tal com és preceptiu, i s’estan avaluant les propostes que han 
facilitat. De seguida que s’hagi fet la valoració de les propostes es disposarà de l’es-
borrany final i es continuaran els tràmits per a la seva publicació, amb l’objectiu de 
poder-lo aplicar amb la màxima celeritat possible.

Barcelona, 10 de setembre de 2021
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols per 
a evitar la mortalitat alta de fauna salvatge a les infraestructures 
hidràuliques
314-01806/13

Proponent: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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 314-01806/13 us in-
formo del següent:

Per una banda, i pel que fa a la prevenció, la vigent Llei 21/2013, d’Avaluació 
Ambiental, estableix els requisits, condicionants i mecanismes per evitar impactes 
vers la biodiversitat en totes aquelles infraestructures (com ara les hidràuliques) que 
es projecti construir de nou, o bé que es projecti actualitzar per millorar-les. A més, 
en aquesta legislatura es planteja l’aprovació d’una nova Llei d’Avaluació Ambiental 
catalana, que ha de contribuir també a resoldre aquesta problemàtica.

Per altra banda, l’aplicació de mesures per evitar l’ofegament de fauna en infra-
estructures hidràuliques ja construïdes des de fa anys i que han quedat obsoletes i 
antiquades, requereix l’aprovació de la futura Llei de Biodiversitat que, transitòria-
ment, pugui establir els requisits o obligacions per corregir-les en un període curt  
de temps minimitzant, així, l’ofegament de fauna. Mentre no s’aprovi la nova Llei de  
Biodiversitat, les actuacions necessàries en aquells casos que siguin més crítics, s’in-
clouran en el Programa d’actuacions per a la Infraestructura verda que impulsa la 
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.

Fascicle segon
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Actualment, el protocol que s’està seguint en cas que hi hagi algun ofegament és 
el següent: el Cos d’Agents Rurals acudeix al punt de l’ofegament i en fa una valora-
ció inicial. A continuació ho notifica als tècnics del Departament competent en ma-
tèria de fauna i biodiversitat i, finalment, s’insta a la propietat de la bassa a corregir 
la infraestructura i a dur a terme mesures per evitar la mortalitat de fauna salvatge 
en el futur.

Així mateix, des de fa anys s’han endegat accions per estudiar, avaluar i provar 
mètodes i mesures per minimitzar i evitar l’ofegament de fauna en punts negres de 
canals hidràulics. Concretament, s’han provat i avaluat diferents rampes, mètodes 
preventius i de foragitament, així com sistemes de detecció de punts negres 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 dut a terme actuacions demostratives al Canal de Gavet, al Ca-
nal d’Urgell i als Canals del Delta de l’Ebre.

Pel que fa a les basses d’extinció d’incendis i similars, a continuació s’indiquen 
les característiques òptimes de les rampes per tal de fer-les compatibles amb la se-
guretat si en fan ús els helicòpters d’extinció. Alguns d’aquests criteris poden apli-
car-se també en infraestructures similars, valorant les característiques tècniques de 
cada cas.

– Característiques de les rampes:
• Pendent: suau (màx. 30º, en estudi).
• Amplada: mínim 40 cm.
• Material: molt rugós o de fàcil adherència (no lliscant).
• Llargada: sempre des del nivell de coronació fins el fons de la bassa.
• Adossades lateralment a una paret vertical: preferentment pendent de doble 

sentit (oposada).
• Perpendicular a la paret: ha de ser paral·lela a la línia d’arribada i sortida dels 

helicòpters.
• Nombre de rampes: si la bassa és molt gran cal instal·lar vàries rampes, ja que 

l’animal podria ofegar-se abans d’arribar-hi.
– Especificacions per tipus de bassa:
Per a basses de lona:
• Rampes de formigó (instal·lació en sec).
• Malla adossada tipus Numagrid (instal·lació en sec).
• Rampes amb llistons de composite de PVC (instal·lació en sec o amb aigua).
Per a basses d’obra:
• Rampes d’obra, sense espai buit per sota.
• Rampes desmuntables metàl·liques o de PVC.
Per a dipòsits metàl·lics (a eliminar progressivament):
• Rampes desmuntables metàl·liques o de PVC.

Barcelona, 10 de setembre 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 la previsió de 
subvencionar els correbous, els bous embolats i els bous enllaçats
314-02085/13

Proponent: Jessica González Herrera, juntament amb un altre diputat del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13857 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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 314-02085/13 i 314-
02086/13 us informo del següent:

Primer. Des del Departament de Cultura no es destinen fons públics per subven-
cionar actes festius com correbous, bous embolats i bous cap llaçats. Actualment no 
existeix cap línia de subvencions concursal destinada a donar suport específic a ac-
tivitats com les descrites. A més, cal recordar que una gran part de les activitats de 
festes amb bous estan directament vinculades amb les diferents festes majors dels 
seus municipis i, concretament, la celebració de festes majors és una casuística que, 
amb caràcter general, queda exclosa de les línies de subvencions vigents en matèria 
de cultura popular i tradicional i patrimoni etnològic.

Segon. Actualment, des del Departament de Cultura, no està previst impulsar 
cap línia de subvencions, cap subvenció exclosa de concurrència o cap subvenció 
nominativa que tingui per objecte la celebració de festes tradicionals amb bous.

Tercer. Tal i com ja es va respondre l’any 2019 a una pregunta similar a aquestes: 
(314-05573/12), des del Departament de Cultura no es destinen fons públics a les 
entitats que promouen aquestes activitats, ni tampoc als ajuntaments per al finan-
çament d’aquests tipus d’activitats. Durant els 10 anys que es demana a la pregunta 
(2011-2021) no hem identificat ajudes públiques relacionades amb la celebració dels 
correbous, impulsades o proposades des del nostre departament.

Barcelona, 5 de setembre de 2021
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els fons públics 
destinats a activitats amb bous els darrers deu anys
314-02086/13

Proponent: Jessica González Herrera, juntament amb un altre diputat del GP ECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13857 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02085/13.
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1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la Corporació com a motor de la producció 
audiovisual en català
322-00030/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la urgència d’un nou contracte programa
322-00031/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’equilibri informatiu dels continguts específics 
que es programen a la televisió
322-00032/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el compliment del llibre d’estil per part dels 
col·laboradors i dels professionals de l’ens
322-00033/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els recursos que destina la televisió pública a la 
producció externa
322-00034/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la perspectiva de finançament plurianual i el 
contracte programa
322-00035/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els avenços fets per a assolir la reciprocitat en el 
si de l’ens
322-00036/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el seu posicionament pel que fa a la integració de 
l’Agència Catalana de Notícies a l’ens
322-00037/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la reciprocitat entre les 
aplicacions d’À Punt i TV3
323-00048/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’arrencada de la nova temporada de TV3
323-00049/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures per a fomentar l’ús del català
323-00050/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre l’arrencada de la nova 
temporada de Catalunya Ràdio
323-00051/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre els col·laboradors de 
l’emissora
323-00053/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’incompliment del llibre d’estil
323-00054/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre el motiu de la contractació 
de Marcel Vivet per al programa El matí de Catalunya Ràdio
323-00055/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el compliment del principi de rigor informatiu 
en les informacions relatives a agressions homòfobes i a qui són 
atribuïdes
323-00056/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’equilibri informatiu dels continguts específics 
que es programen a la televisió
323-00058/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la cobertura de les informacions publicades pel 
diari New York Times relatives a la trama russa del Procés
323-00059/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.



BOPC 111
21 de setembre de 2021

1.27.10. Preguntes orals en comissió 56

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el contingut del programa Dilluns començo
323-00060/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la planificació de la nova temporada de TV3
323-00061/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’arrencada de temporada del canal Super3
323-00062/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la promoció del català a TV3
323-00063/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la planificació de la nova 
temporada de l’emissora
323-00064/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el control de despesa dels fons que es lliuren a les 
productores
323-00065/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la informació de TV3 relativa a les declaracions de 
la consellera de Recerca i Universitats respecte a l’Assemblea per a 
una Escola Bilingüe a Catalunya
323-00066/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 17.09.2021, DSPC-C 68.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si 
els alumnes que sol·liciten examinar-se de les proves d’accés a la 
universitat en castellà són persones feixistes i radicals
311-00015/13

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL G MIXT

Reg. 14137 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 

14.09.2021

A la Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Govern que els alumnes que sol·liciten examinar-se de les proves 

d’accés a la universitat en castellà són persones feixistes i radicals?

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si la 
defensa del bilingüisme a les proves d’accés a la universitat és 
feixista i radical
311-00016/13

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL G MIXT

Reg. 14138 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 

14.09.2021

A la Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Govern que defensar i garantir el bilingüisme a les proves d’accés 

a la universitat és feixista i radical?

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet 
que els ciutadans usin els mecanismes que l’estat de dret els ofereix 
per a garantir llurs drets lingüístics
311-00017/13

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL G MIXT

Reg. 14139 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 

14.09.2021

A la Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina opinió li mereix al Govern que els ciutadans utilitzin els mecanismes 

que l’estat de Dret posa al seu abast per garantir els seus drets lingüístics?

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu 
pel qual es dificulta als alumnes la disponibilitat lingüística en les 
proves d’accés a la universitat
311-00018/13

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL G MIXT

Reg. 14140 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 

14.09.2021

A la Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per què el Govern dificulta als alumnes la disponibilitat lingüística en les pro-

ves d’accés a la universitat mantenint la preferència de la llengua catalana en aques-
tes proves?

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
mecanismes previstos per a garantir l’opció de respondre en castellà 
en els exàmens de les proves d’accés a la universitat
311-00019/13

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL G MIXT

Reg. 14141 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 

14.09.2021

A la Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins mecanismes té previst adoptar el Govern en les properes proves d’accés 

a la universitat per garantir l’opció de respondre en castellà els exàmens?

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si una 
entitat de la societat civil que vetlla pel bilingüisme és feixista i 
radical
311-00020/13

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL G MIXT

Reg. 14142 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 

14.09.2021

A la Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Continua la consellera de Recerca i Universitats considerant que una entitat de 

la societat civil que vetlla pel bilingüisme a Catalunya és feixista i radical?

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes dels 
centres educatius per a complir els protocols de prevenció, detecció 
i intervenció en cas d’assetjament
314-02273/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 13466 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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 mecanismos se emplean para asegurar que los centros educativos públi-

cos, concertados y privados de Cataluña cumplen con el Protocolo de prevención, 
detección, intervención ante el acoso?

Palacio del Parlamento, 1 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació relativa 
a l’assetjament escolar impartida al personal docent dels centres 
educatius els darrers cinc anys
314-02274/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 13467 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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 acciones formativas sobre contenido, responsabilidades, detección e 

intervención en situaciones de acoso escolar destinada a personal docente de centros 
educativos, públicos y concertados se ha realizado en los últimos cinco años? Deta-
llar la tipología y su contenido.

Palacio del Parlamento, 1 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions 
aplicades en l’àmbit educatiu per inacció o incompliment dels 
protocols de prevenció, detecció i intervenció en cas d’assetjament 
i ciberassetjament
314-02275/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 13468 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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 sanciones se han establecido ante la inacción o el incumplimiento total o 

parcial por parte de los agentes implicados en los Protocolos de prevención, detec-
ción e intervención ante casos de acoso y ciberacoso en el ámbito educativo?

Palacio del Parlamento, 1 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les consultes i les 
denúncies ateses per la Unitat de Suport a la Convivència Escolar i 
la Unitat de Suport a l’Alumnat en situació de Violència
314-02276/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 13469 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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 consultas o denuncias han atendido la Unidad de Soporte a la Con-

vivencia y la Unidad de Soporte al Alumnado en Situación de Violencia? ¿Cuántos 
casos ha gestionado y ha realizado seguimiento? Detallar por colegios.

Palacio del Parlamento, 1 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX



BOPC 111
21 de setembre de 2021

3.25.15. Preguntes per escrit 63 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos 
d’assetjament escolar registrats del 2017 ençà, els protocols aplicats 
i els resultats obtinguts
314-02277/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 13470 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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: 
– ¿Cuántos casos de acoso escolar se han registrado en 2017, 2018, 2019, 2020 y 

2021? Especificar los protocolos que se han activado y concretar si se trata de pro-
tocolos de prevención, detección e intervención; protocolos de conflictos graves y 
protocolos de menores infractores. Especificar también los resultados obtenidos en 
el posterior seguimiento. Detallar por colegios.

Palacio del Parlamento, 1 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el curs 2020-2021 
s’ha fet l’enquesta de convivència escolar i seguretat en compliment 
de la Moció 153/XII, sobre la protecció contra l’assetjament escolar, 
i la publicació dels resultats
314-02278/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 13471 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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: 
– En el control de cumplimiento de la moción 153/XXII se mencionaba que la 

Encuesta de Convivencia Escolar y Seguridad en Cataluña tenía previsto llevarse a 
cabo en el curso 2020-2021. Sin embargo, los últimos datos publicados correspon-
den al curso 2016-2017. ¿Se ha realizado dicha encuesta en el curso 20-21? ¿Tienen 
previsto publicar los resultados?

Palacio del Parlamento, 1 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes de 
sensibilització contra l’assetjament escolar dels darrers cinc anys i 
el pressupost que hi ha destinat
314-02279/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 13472 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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 campañas de sensibilización contra el acoso escolar ha llevado a cabo 

el Govern en los últimos cinco años? ¿Cuál ha sido el presupuesto destinado a ello?

Palacio del Parlamento, 1 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació de les 
memòries del servei d’atenció telefònica Infància Respon del període 
2017-2020
314-02280/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 13473 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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: 
– ¿Por qué no han facilitado las memorias del Teléfono Infància Respon –servi-

cio de atención en casos de acoso en el ámbito de los centros educativos– de los años 
2017, 2018, 2019, 2020? Detallar el contenido de las memorias. Hacerlas públicas en 
el espacio web pertinente.

Palacio del Parlamento, 1 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
invertit en programes de prevenció i formació contra l’assetjament 
escolar
314-02281/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 13474 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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: 
– ¿Cuál ha sido el presupuesto invertido en programas de prevención y forma-

ción contra el acoso escolar como el programa #aquiproubullying o el Programa de 
Convivencia y Mediación Escolar?

Palacio del Parlamento, 1 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos 
d’assetjament escolar i de ciberassetjament atesos per mitjà de 
l’aplicació UsApps
314-02282/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 13475 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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: 
– ¿Cuántos casos de acoso escolar y ciberacoso se han atendido a través de la 

aplicación Usapp?

Palacio del Parlamento, 1 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contagis de Covid-19 originats en les concentracions de joves al 
carrer per a consumir begudes alcohòliques
314-02283/13

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13665 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Desde hace meses proliferan en diversas ciudades de Cataluña concentraciones 
masivas de personas, en su mayoría jóvenes, incluso adolescentes, que derivan en 
lo que comúnmente se denominan botellones. En las últimas fechas hemos asistido 
con preocupación a la proliferación de estas concentraciones masivas en la ciudad 
de Barcelona, como se ha visto en los macrobotellones celebrados en las fiestas de 
los distritos de Gràcia y Sants, que han ido acompañados de conductas violentas y 
del consumo comunitario de bebidas alcohólicas en plena calle, una actividad ilícita 
que, por añadidura, entraña un elevado riesgo de contagio en la actual situación pan-
démica de la Covid-19. En estas circunstancias, es importante conocer cuál ha sido 
la incidencia de estos actos incívicos en el incremento de contagios de Covid-19.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos contagios por Covid-19 producidos entre jóvenes tienen su origen en 

las concentraciones para la práctica del intercambio y consumo de bebidas alcohó-
licas en plena calle?

Palacio del Parlamento, 2 de septiembre de 2021 
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contagis de Covid-19 originats en els dos macroconcerts de 
Barcelona autoritzats pel Procicat
314-02284/13

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13666 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Desde hace meses proliferan en diversas ciudades de Cataluña concentraciones 
masivas de personas, en su mayoría jóvenes, incluso adolescentes, que derivan en 
lo que comúnmente se denominan botellones. En las últimas fechas hemos asistido 
con preocupación a la proliferación de estas concentraciones masivas en la ciudad 
de Barcelona, como se ha visto en los macrobotellones celebrados en las fiestas de 
los distritos de Gràcia y Sants, que han ido acompañados de conductas violentas y 
del consumo comunitario de bebidas alcohólicas en plena calle, una actividad ilícita 
que, por añadidura, entraña un elevado riesgo de contagio en la actual situación pan-
démica de la Covid-19. En estas circunstancias, es importante conocer cuál ha sido 
la incidencia de estos actos incívicos en el incremento de contagios de Covid-19.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Cuántos contagios por Covid-19 se han producido a raíz de los dos macro-
conciertos celebrados recientemente en la ciudad de Barcelona, con autorización 
expresa del Procicat?

Palacio del Parlamento, 2 de septiembre de 2021 
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incidència 
percentual de les reunions de joves al carrer per a consumir begudes 
alcohòliques en els contagis de Covid-19 entre l’1 d’agost i el 15 de 
setembre de 2021
314-02285/13

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Desde hace meses proliferan en diversas ciudades de Cataluña concentraciones 
masivas de personas, en su mayoría jóvenes, incluso adolescentes, que derivan en lo 
que comúnmente se denominan botellones. En las últimas fe-chas hemos asistido 
con preocupación a la proliferación de estas concentraciones masivas en la ciudad 
de Barcelona, como se ha visto en los macrobotellones celebrados en las fiestas de 
los distritos de Gràcia y Sants, que han ido acompañados de conductas violentas y 
del consumo comunitario de bebidas alcohólicas en plena calle, una actividad ilícita 
que, por añadidura, entraña un elevado riesgo de contagio en la actual situación pan-
démica de la Covid-19. En estas circunstancias, es importante conocer cuál ha sido 
la incidencia de estos actos incívicos en el incremento de contagios de Covid-19.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– En términos porcentuales respecto al total de contagios de Covid-19 entre los 

jóvenes, ¿cuál es la incidencia de los macrobotellones en los contagios entre el pri-
mero de agosto de 2021 y el 15 de septiembre de 2021?

Palacio del Parlamento, 2 de septiembre de 2021 
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del 
Procicat per a mantenir tancats els locals d’oci nocturn
314-02286/13

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Desde hace meses proliferan en diversas ciudades de Cataluña concentraciones 
masivas de personas, en su mayoría jóvenes, incluso adolescentes, que derivan en lo 
que comúnmente se denominan botellones. En las últimas fe-chas hemos asistido 
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con preocupación a la proliferación de estas concentraciones masivas en la ciudad 
de Barcelona, como se ha visto en los macrobotellones celebrados en las fiestas de 
los distritos de Gràcia y Sants, que han ido acompañados de conductas violentas y 
del consumo comunitario de bebidas alcohólicas en plena calle, una actividad ilícita 
que, por añadidura, entraña un elevado riesgo de contagio en la actual situación pan-
démica de la Covid-19. En estas circunstancias, es importante conocer cuál ha sido 
la incidencia de estos actos incívicos en el incremento de contagios de Covid-19.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son los criterios concretos que han llevado al Procicat a mantener 

cerrados a cal y canto los locales de ocio nocturno, mientras se han venido suce-
diendo cotidianamente concentraciones masivas incontroladas en las que, de forma 
comunitaria, se han consumido bebidas alcohólicas sin ningún tipo de restricción 
o control?

Palacio del Parlamento, 2 de septiembre de 2021 
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions de joves al carrer per a consumir begudes alcohòliques 
registrades abans i després de tenir els locals d’oci nocturn tancats
314-02287/13

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13669 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Entre los argumentos esgrimidos públicamente por el Govern de la Generalitat 
para mantener el cierre de los locales de ocio nocturno, pese a la proliferación de 
macrobotellones y concentraciones masivas en plena calle prácticamente cada no-
che en diversas localidades de Cataluña, está el de que los jóvenes que practican el 
botellón no son clientes habituales de los locales que se mantienen cerrados por de-
cisión gubernativa.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– En términos absolutos, ¿cuántos botellones se registraban a diario antes de la 

pandemia, con los locales de ocio nocturno abiertos, y cuántos se han registrado co-
tidianamente mientras que esos locales están cerrados?

Palacio del Parlamento, 2 de septiembre de 2021 
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual al Baix 
Empordà
314-02288/13

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB TRES ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, Silvia Paneque Sureda, diputada, Os-

car Aparicio Pedrosa, diputat, Mónica Ríos García, diputada del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual, de ti-

tularitat pública o privada, existeixen al Baix Empordà?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2021
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Silvia Paneque Sureda, Oscar Aparicio 

Pedrosa, Mónica Ríos García, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones amb discapacitat intel·lectual que han sol·licitat places 
residencials al Baix Empordà
314-02289/13

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB TRES ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13808 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, Silvia Paneque Sureda, diputada, Os-

car Aparicio Pedrosa, diputat, Mónica Ríos García, diputada del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes persones amb discapacitat intel·lectual han sol·licitat plaça residencial 

al Baix Empordà?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2021
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Silvia Paneque Sureda, Oscar Aparicio 

Pedrosa, Mónica Ríos García, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
places de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat 
intel·lectual al Baix Empordà
314-02290/13

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB TRES ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, Silvia Paneque Sureda, diputada, Os-

car Aparicio Pedrosa, diputat, Mónica Ríos García, diputada del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places de centres ocupacionals per persones amb discapacitat intel·lec-

tual existeixen al Baix Empordà? En quins centres?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2021
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Silvia Paneque Sureda, Oscar Aparicio 

Pedrosa, Mónica Ríos García, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
del Servei de Teràpia Ocupacional i del Servei Ocupacional d’Inserció 
al Baix Empordà
314-02291/13

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB TRES ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13810 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, Silvia Paneque Sureda, diputada, Os-

car Aparicio Pedrosa, diputat, Mónica Ríos García, diputada del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places de Servei de Teràpia Ocupacional i de Servei Ocupacional d’In-

serció existeixen al Baix Empordà? En quins centres?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2021
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Silvia Paneque Sureda, Oscar Aparicio 

Pedrosa, Mónica Ríos García, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució 
als centres per a persones amb discapacitat intel·lectual al Baix 
Empordà
314-02292/13

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB TRES ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13811 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, Silvia Paneque Sureda, diputada, Os-

car Aparicio Pedrosa, diputat, Mónica Ríos García, diputada del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina distribució hi ha en els centres per a persones amb discapacitat in-

tel·lectual del Baix Empordà? Quina previsió hi ha pel curs 2021/2022 i pel curs 
2022/2023?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2021
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Silvia Paneque Sureda, Oscar Aparicio 

Pedrosa, Mónica Ríos García, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera 
del Servei de Teràpia Ocupacional i el Servei Ocupacional d’Inserció 
al Baix Empordà
314-02293/13

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB TRES ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, Silvia Paneque Sureda, diputada, Os-

car Aparicio Pedrosa, diputat, Mónica Ríos García, diputada del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té el Govern quantificada la llista d’espera pel Servei de Teràpia Ocupacional i 

pel Servei Ocupacional d’Inserció? Quina xifra de persones estan en llista d’espera?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2021
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Silvia Paneque Sureda, Oscar Aparicio 

Pedrosa, Mónica Ríos García, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús previst per al 
centre La Bòbila, de Palafrugell (Baix Empordà)
314-02294/13

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB TRES ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13813 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, Silvia Paneque Sureda, diputada, Os-

car Aparicio Pedrosa, diputat, Mónica Ríos García, diputada del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin ús vol donar el Govern al centre La Bòbila de Palafrugell, en l’actualitat 

cedit a la Fundació Vimar?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2021
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Silvia Paneque Sureda, Oscar Aparicio 

Pedrosa, Mónica Ríos García, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redacció d’un 
document de programació dels serveis socials especialitzats de 
forma territorialitzada
314-02295/13

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB TRES ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13814 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, Silvia Paneque Sureda, diputada, Os-

car Aparicio Pedrosa, diputat, Mónica Ríos García, diputada del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

L’any 2016 es va redactar la tercera Programació dels Serveis Socials especialit-
zats pel període 2015-2018, instrument que va instaurar un marc orientador que de-
terminava les zones d’actuació preferent i té en consideració la realitat dels diferents 
sectors que configuren els serveis socials especialitzats.

Fins l’actualitat no s’ha aprovat cap altre Programació de Serveis Socials espe-
cialitzats, tot i que l’any 2020 sí es va aprovar el Pla estratègic de serveis socials 
2020-2024, que si bé aporta les dades dels serveis socials especialitzats de tot Cata-
lunya, no està territorialitzat, com si ho estava el document anomenat Programació 
dels Serveis Territorials Especialitzats.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Té previst el Govern redactar un document de programació dels serveis socials 
especialitzats de forma territorialitzada? Quina data hi ha prevista? En cas de res-
posta negativa, quines són les raons?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2021
Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Silvia Paneque Sureda, Oscar Aparicio 

Pedrosa, Mónica Ríos García, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a recuperar la cultura popular i tradicional
314-02296/13

FORMULACIÓ: JESSICA GONZÁLEZ HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 13816 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlament
Jessica González Herrera, diputada del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La Covid 19 ha afectat molt negativament totes les activitats humanes i la pròpia 

vida, malgrat tot, els governs dels diversos països han anat plantejant diverses for-
mes de recuperació de l’activitat econòmica, social i cultural, amb les restriccions 
necessàries per a la salut pública.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha menyspreat, en aquesta recuperació, 
la cultura popular i tradicional en la que participen milers d’associacions i desenes 
de milers de persones del nostre país. Així, les mesures adoptades pel Govern de la 
Generalitat han permès recuperar la majoria d’activitats econòmiques, esportives i 
religioses, en canvi, han deixat a l’estacada la cultura, en general, i la cultura popu-
lar i tradicional. Avui a Catalunya es poden reunir desenes de persones en una es-
glésia o desenes de milers en un camp de futbol, en canvi, no es poden ajuntar unes 
desenes de persones per assajar i fer castells.

Les normes restrictives dictades pel Govern de la Generalitat han paralitzat de 
fet moltes de les activitats de la cultura popular i tradicional, especialment, la de les 
colles castelleres que son Patrimoni immaterial de la Humanitat per la UNESCO. 
El malestar generat entre aquestes, ha esclatat a la Festa Major de Vilafranca del Pe-
nedès quan, amb motiu de la Diada de Sant Fèlix, el 30 d’agost, quatre de les colles 
més grans del nostre país (Vella i Jove dels Xiquets Valls, Jove del Xiquets de Tar-
ragona i Castellers de Vilafranca) es van negar a aixecar els pilars de cinc amb vint-
i-cinc persones a la pinya permeses pel Procicat (quan per Sant Joan a Valls s’havia 
permès una pinya de cinquanta persones) i van manifestar en una roda de premsa el 
seu malestar vers el Govern de la Generalitat.

Les colles castelleres urgeixen a la Generalitat a definir un protocol que perme-
ti fer castells sense límit de persones i amb les mesures sanitàries necessàries, tal 
i com s’ha fet en d’altres àmbits. Les colles de Vilafranca, Valls i Tarragona «han 
criticat durament que se’ls hagi vetat la diada simbòlica que es volia celebrar aquest 
dilluns, amb pilars de 5 amb grups de 50 persones, mentre a les nits proliferen les 
aglomeracions i “botellons” als carrers».

Catalunya necessita que, en el marc de les mesures necessàries de protecció sani-
tària, la cultura popular i tradicional torni a recuperar el vol i, necessita, que el Go-
vern de la Generalitat de Catalunya, atenent a les característiques específiques dels 
castells, els doti d’un pla que els permeti seguir desenvolupant amb seguretat física  
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i sanitària les seves activitats, tant en els assajos, com en les exhibicions (mascare-
tes, test d’antígens, vacunació...). La cultura és segura i fer castells, també.

– Què pensa fer el Govern de la Generalitat per recuperar la cultura popular 
i tradicional?

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2021
Jessica González Herrera, diputada GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
de comunicació i treball conjunt amb les colles castelleres per a 
garantir mesures sanitàries i l’exercici del dret a la cultura
314-02297/13

FORMULACIÓ: JESSICA GONZÁLEZ HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 13817 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlament
Jessica González Herrera, diputada del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La Covid 19 ha afectat molt negativament totes les activitats humanes i la pròpia 

vida, malgrat tot, els governs dels diversos països han anat plantejant diverses for-
mes de recuperació de l’activitat econòmica, social i cultural, amb les restriccions 
necessàries per a la salut pública.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha menyspreat, en aquesta recuperació, 
la cultura popular i tradicional en la que participen milers d’associacions i desenes 
de milers de persones del nostre país. Així, les mesures adoptades pel Govern de la 
Generalitat han permès recuperar la majoria d’activitats econòmiques, esportives i 
religioses, en canvi, han deixat a l’estacada la cultura, en general, i la cultura popu-
lar i tradicional. Avui a Catalunya es poden reunir desenes de persones en una es-
glésia o desenes de milers en un camp de futbol, en canvi, no es poden ajuntar unes 
desenes de persones per assajar i fer castells.

Les normes restrictives dictades pel Govern de la Generalitat han paralitzat de 
fet moltes de les activitats de la cultura popular i tradicional, especialment, la de les 
colles castelleres que son Patrimoni immaterial de la Humanitat per la UNESCO. 
El malestar generat entre aquestes, ha esclatat a la Festa Major de Vilafranca del Pe-
nedès quan, amb motiu de la Diada de Sant Fèlix, el 30 d’agost, quatre de les colles 
més grans del nostre país (Vella i Jove dels Xiquets Valls, Jove del Xiquets de Tar-
ragona i Castellers de Vilafranca) es van negar a aixecar els pilars de cinc amb vint-
i-cinc persones a la pinya permeses pel Procicat (quan per Sant Joan a Valls s’havia 
permès una pinya de cinquanta persones) i van manifestar en una roda de premsa el 
seu malestar vers el Govern de la Generalitat.

Les colles castelleres urgeixen a la Generalitat a definir un protocol que perme-
ti fer castells sense límit de persones i amb les mesures sanitàries necessàries, tal 
i com s’ha fet en d’altres àmbits. Les colles de Vilafranca, Valls i Tarragona «han 
criticat durament que se’ls hagi vetat la diada simbòlica que es volia celebrar aquest 
dilluns, amb pilars de 5 amb grups de 50 persones, mentre a les nits proliferen les 
aglomeracions i “botellons” als carrers».

Catalunya necessita que, en el marc de les mesures necessàries de protecció sani-
tària, la cultura popular i tradicional torni a recuperar el vol i, necessita, que el Go-
vern de la Generalitat de Catalunya, atenent a les característiques específiques dels 
castells, els doti d’un pla que els permeti seguir desenvolupant amb seguretat física  
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i sanitària les seves activitats, tant en els assajos, com en les exhibicions (mascare-
tes, test d’antígens, vacunació...). La cultura és segura i fer castells, també.

– Quins mecanismes de comunicació i treball conjunt s’han establert o es pre-
veuen establir amb les Colles castelleres per tal de garantir més mesures sanitàries 
i, alhora, l’exercici del dret a la cultura?

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2021
Jessica González Herrera, diputada GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la no adopció de 
mesures que permetin la recuperació de les activitats de la cultura 
popular i tradicional
314-02298/13

FORMULACIÓ: JESSICA GONZÁLEZ HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 13818 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlament
Jessica González Herrera, diputada del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La Covid 19 ha afectat molt negativament totes les activitats humanes i la pròpia 

vida, malgrat tot, els governs dels diversos països han anat plantejant diverses for-
mes de recuperació de l’activitat econòmica, social i cultural, amb les restriccions 
necessàries per a la salut pública.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha menyspreat, en aquesta recuperació, 
la cultura popular i tradicional en la que participen milers d’associacions i desenes 
de milers de persones del nostre país. Així, les mesures adoptades pel Govern de la 
Generalitat han permès recuperar la majoria d’activitats econòmiques, esportives i 
religioses, en canvi, han deixat a l’estacada la cultura, en general, i la cultura popu-
lar i tradicional. Avui a Catalunya es poden reunir desenes de persones en una es-
glésia o desenes de milers en un camp de futbol, en canvi, no es poden ajuntar unes 
desenes de persones per assajar i fer castells.

Les normes restrictives dictades pel Govern de la Generalitat han paralitzat de 
fet moltes de les activitats de la cultura popular i tradicional, especialment, la de les 
colles castelleres que son Patrimoni immaterial de la Humanitat per la UNESCO. 
El malestar generat entre aquestes, ha esclatat a la Festa Major de Vilafranca del Pe-
nedès quan, amb motiu de la Diada de Sant Fèlix, el 30 d’agost, quatre de les colles 
més grans del nostre país (Vella i Jove dels Xiquets Valls, Jove del Xiquets de Tar-
ragona i Castellers de Vilafranca) es van negar a aixecar els pilars de cinc amb vint-
i-cinc persones a la pinya permeses pel Procicat (quan per Sant Joan a Valls s’havia 
permès una pinya de cinquanta persones) i van manifestar en una roda de premsa el 
seu malestar vers el Govern de la Generalitat.

Les colles castelleres urgeixen a la Generalitat a definir un protocol que perme-
ti fer castells sense límit de persones i amb les mesures sanitàries necessàries, tal 
i com s’ha fet en d’altres àmbits. Les colles de Vilafranca, Valls i Tarragona «han 
criticat durament que se’ls hagi vetat la diada simbòlica que es volia celebrar aquest 
dilluns, amb pilars de 5 amb grups de 50 persones, mentre a les nits proliferen les 
aglomeracions i “botellons” als carrers».

Catalunya necessita que, en el marc de les mesures necessàries de protecció sani-
tària, la cultura popular i tradicional torni a recuperar el vol i, necessita, que el Go-
vern de la Generalitat de Catalunya, atenent a les característiques específiques dels 
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castells, els doti d’un pla que els permeti seguir desenvolupant amb seguretat física i 
sanitària les seves activitats, tant en els assajos, com en les exhibicions (mascaretes, 
test d’antígens, vacunació...). La cultura és segura i fer castells, també.

– El Departament de Cultura considera que no haver adoptat mesures eficaces 
que permetin la recuperació de les activitats de la cultura popular i tradicional, és 
un fet coherent amb el valor que aquestes representen?

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2021
Jessica González Herrera, diputada GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la viabilitat de 
l’activitat castellera amb la normativa adoptada per raons sanitàries
314-02299/13

FORMULACIÓ: JESSICA GONZÁLEZ HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 13819 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlament
Jessica González Herrera, diputada del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La Covid 19 ha afectat molt negativament totes les activitats humanes i la pròpia 

vida, malgrat tot, els governs dels diversos països han anat plantejant diverses for-
mes de recuperació de l’activitat econòmica, social i cultural, amb les restriccions 
necessàries per a la salut pública.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha menyspreat, en aquesta recuperació, 
la cultura popular i tradicional en la que participen milers d’associacions i desenes 
de milers de persones del nostre país. Així, les mesures adoptades pel Govern de la 
Generalitat han permès recuperar la majoria d’activitats econòmiques, esportives i 
religioses, en canvi, han deixat a l’estacada la cultura, en general, i la cultura popu-
lar i tradicional. Avui a Catalunya es poden reunir desenes de persones en una es-
glésia o desenes de milers en un camp de futbol, en canvi, no es poden ajuntar unes 
desenes de persones per assajar i fer castells.

Les normes restrictives dictades pel Govern de la Generalitat han paralitzat de 
fet moltes de les activitats de la cultura popular i tradicional, especialment, la de les 
colles castelleres que son Patrimoni immaterial de la Humanitat per la UNESCO. 
El malestar generat entre aquestes, ha esclatat a la Festa Major de Vilafranca del Pe-
nedès quan, amb motiu de la Diada de Sant Fèlix, el 30 d’agost, quatre de les colles 
més grans del nostre país (Vella i Jove dels Xiquets Valls, Jove del Xiquets de Tar-
ragona i Castellers de Vilafranca) es van negar a aixecar els pilars de cinc amb vint-
i-cinc persones a la pinya permeses pel Procicat (quan per Sant Joan a Valls s’havia 
permès una pinya de cinquanta persones) i van manifestar en una roda de premsa el 
seu malestar vers el Govern de la Generalitat.

Les colles castelleres urgeixen a la Generalitat a definir un protocol que perme-
ti fer castells sense límit de persones i amb les mesures sanitàries necessàries, tal 
i com s’ha fet en d’altres àmbits. Les colles de Vilafranca, Valls i Tarragona «han 
criticat durament que se’ls hagi vetat la diada simbòlica que es volia celebrar aquest 
dilluns, amb pilars de 5 amb grups de 50 persones, mentre a les nits proliferen les 
aglomeracions i “botellons” als carrers».

Catalunya necessita que, en el marc de les mesures necessàries de protecció sani-
tària, la cultura popular i tradicional torni a recuperar el vol i, necessita, que el Go-
vern de la Generalitat de Catalunya, atenent a les característiques específiques dels 
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castells, els doti d’un pla que els permeti seguir desenvolupant amb seguretat física i 
sanitària les seves activitats, tant en els assajos, com en les exhibicions (mascaretes, 
test d’antígens, vacunació...). La cultura és segura i fer castells, també.

– El Departament de Cultura considera que la normativa actual, adoptada per 
raons sanitàries, fa viable la pràctica dels castells i l’activitat de les colles?

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2021
Jessica González Herrera, diputada GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Departament de Cultura no ha definit un protocol que 
permeti fer castells sense límit de persones
314-02300/13

FORMULACIÓ: JESSICA GONZÁLEZ HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 13820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlament
Jessica González Herrera, diputada del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La Covid 19 ha afectat molt negativament totes les activitats humanes i la pròpia 

vida, malgrat tot, els governs dels diversos països han anat plantejant diverses for-
mes de recuperació de l’activitat econòmica, social i cultural, amb les restriccions 
necessàries per a la salut pública.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha menyspreat, en aquesta recuperació, 
la cultura popular i tradicional en la que participen milers d’associacions i desenes 
de milers de persones del nostre país. Així, les mesures adoptades pel Govern de la 
Generalitat han permès recuperar la majoria d’activitats econòmiques, esportives i 
religioses, en canvi, han deixat a l’estacada la cultura, en general, i la cultura popu-
lar i tradicional. Avui a Catalunya es poden reunir desenes de persones en una es-
glésia o desenes de milers en un camp de futbol, en canvi, no es poden ajuntar unes 
desenes de persones per assajar i fer castells.

Les normes restrictives dictades pel Govern de la Generalitat han paralitzat de 
fet moltes de les activitats de la cultura popular i tradicional, especialment, la de les 
colles castelleres que son Patrimoni immaterial de la Humanitat per la UNESCO. 
El malestar generat entre aquestes, ha esclatat a la Festa Major de Vilafranca del Pe-
nedès quan, amb motiu de la Diada de Sant Fèlix, el 30 d’agost, quatre de les colles 
més grans del nostre país (Vella i Jove dels Xiquets Valls, Jove del Xiquets de Tar-
ragona i Castellers de Vilafranca) es van negar a aixecar els pilars de cinc amb vint-
i-cinc persones a la pinya permeses pel Procicat (quan per Sant Joan a Valls s’havia 
permès una pinya de cinquanta persones) i van manifestar en una roda de premsa el 
seu malestar vers el Govern de la Generalitat.

Les colles castelleres urgeixen a la Generalitat a definir un protocol que perme-
ti fer castells sense límit de persones i amb les mesures sanitàries necessàries, tal 
i com s’ha fet en d’altres àmbits. Les colles de Vilafranca, Valls i Tarragona «han 
criticat durament que se’ls hagi vetat la diada simbòlica que es volia celebrar aquest 
dilluns, amb pilars de 5 amb grups de 50 persones, mentre a les nits proliferen les 
aglomeracions i “botellons” als carrers».

Catalunya necessita que, en el marc de les mesures necessàries de protecció sani-
tària, la cultura popular i tradicional torni a recuperar el vol i, necessita, que el Go-
vern de la Generalitat de Catalunya, atenent a les característiques específiques dels 
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castells, els doti d’un pla que els permeti seguir desenvolupant amb seguretat física i 
sanitària les seves activitats, tant en els assajos, com en les exhibicions (mascaretes, 
test d’antígens, vacunació...). La cultura és segura i fer castells, també.

– Per quins motius el Departament de Cultura no ha definit un protocol que per-
meti fer castells sense límit de persones i amb les mesures sanitàries necessàries, tal 
i com s’ha fet en d’altres àmbits?

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2021
Jessica González Herrera, diputada GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Departament de Cultura no ha adoptat mesures de seguretat 
sanitària per a permetre que les colles castelleres facin llurs 
activitats
314-02301/13

FORMULACIÓ: JESSICA GONZÁLEZ HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 13821 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlament
Jessica González Herrera, diputada del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La Covid 19 ha afectat molt negativament totes les activitats humanes i la pròpia 

vida, malgrat tot, els governs dels diversos països han anat plantejant diverses for-
mes de recuperació de l’activitat econòmica, social i cultural, amb les restriccions 
necessàries per a la salut pública.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha menyspreat, en aquesta recuperació, 
la cultura popular i tradicional en la que participen milers d’associacions i desenes 
de milers de persones del nostre país. Així, les mesures adoptades pel Govern de la 
Generalitat han permès recuperar la majoria d’activitats econòmiques, esportives i 
religioses, en canvi, han deixat a l’estacada la cultura, en general, i la cultura popu-
lar i tradicional. Avui a Catalunya es poden reunir desenes de persones en una es-
glésia o desenes de milers en un camp de futbol, en canvi, no es poden ajuntar unes 
desenes de persones per assajar i fer castells.

Les normes restrictives dictades pel Govern de la Generalitat han paralitzat de 
fet moltes de les activitats de la cultura popular i tradicional, especialment, la de les 
colles castelleres que son Patrimoni immaterial de la Humanitat per la UNESCO. 
El malestar generat entre aquestes, ha esclatat a la Festa Major de Vilafranca del Pe-
nedès quan, amb motiu de la Diada de Sant Fèlix, el 30 d’agost, quatre de les colles 
més grans del nostre país (Vella i Jove dels Xiquets Valls, Jove del Xiquets de Tar-
ragona i Castellers de Vilafranca) es van negar a aixecar els pilars de cinc amb vint-
i-cinc persones a la pinya permeses pel Procicat (quan per Sant Joan a Valls s’havia 
permès una pinya de cinquanta persones) i van manifestar en una roda de premsa el 
seu malestar vers el Govern de la Generalitat.

Les colles castelleres urgeixen a la Generalitat a definir un protocol que perme-
ti fer castells sense límit de persones i amb les mesures sanitàries necessàries, tal 
i com s’ha fet en d’altres àmbits. Les colles de Vilafranca, Valls i Tarragona «han 
criticat durament que se’ls hagi vetat la diada simbòlica que es volia celebrar aquest 
dilluns, amb pilars de 5 amb grups de 50 persones, mentre a les nits proliferen les 
aglomeracions i “botellons” als carrers».
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Catalunya necessita que, en el marc de les mesures necessàries de protecció sani-
tària, la cultura popular i tradicional torni a recuperar el vol i, necessita, que el Go-
vern de la Generalitat de Catalunya, atenent a les característiques específiques dels 
castells, els doti d’un pla que els permeti seguir desenvolupant amb seguretat física i 
sanitària les seves activitats, tant en els assajos, com en les exhibicions (mascaretes, 
test d’antígens, vacunació...). La cultura és segura i fer castells, també.

– Per què el Departament de Cultura no ha desenvolupat mesures de seguretat 
sanitària per permetre que les Colles castelleres puguin realitzar les seves activitats, 
tant assajos com exhibicions, garantint mascaretes, test d’antígens, vacunació, o al-
tres mesures de protecció?

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2021
Jessica González Herrera, diputada GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a facilitar la celebració de les diades castelleres
314-02302/13

FORMULACIÓ: JESSICA GONZÁLEZ HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 13822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlament
Jessica González Herrera, diputada del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La Covid 19 ha afectat molt negativament totes les activitats humanes i la pròpia 

vida, malgrat tot, els governs dels diversos països han anat plantejant diverses for-
mes de recuperació de l’activitat econòmica, social i cultural, amb les restriccions 
necessàries per a la salut pública.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha menyspreat, en aquesta recuperació, 
la cultura popular i tradicional en la que participen milers d’associacions i desenes 
de milers de persones del nostre país. Així, les mesures adoptades pel Govern de la 
Generalitat han permès recuperar la majoria d’activitats econòmiques, esportives i 
religioses, en canvi, han deixat a l’estacada la cultura, en general, i la cultura popu-
lar i tradicional. Avui a Catalunya es poden reunir desenes de persones en una es-
glésia o desenes de milers en un camp de futbol, en canvi, no es poden ajuntar unes 
desenes de persones per assajar i fer castells.

Les normes restrictives dictades pel Govern de la Generalitat han paralitzat de 
fet moltes de les activitats de la cultura popular i tradicional, especialment, la de les 
colles castelleres que son Patrimoni immaterial de la Humanitat per la UNESCO. 
El malestar generat entre aquestes, ha esclatat a la Festa Major de Vilafranca del Pe-
nedès quan, amb motiu de la Diada de Sant Fèlix, el 30 d’agost, quatre de les colles 
més grans del nostre país (Vella i Jove dels Xiquets Valls, Jove del Xiquets de Tar-
ragona i Castellers de Vilafranca) es van negar a aixecar els pilars de cinc amb vint-
i-cinc persones a la pinya permeses pel Procicat (quan per Sant Joan a Valls s’havia 
permès una pinya de cinquanta persones) i van manifestar en una roda de premsa el 
seu malestar vers el Govern de la Generalitat.

Les colles castelleres urgeixen a la Generalitat a definir un protocol que perme-
ti fer castells sense límit de persones i amb les mesures sanitàries necessàries, tal 
i com s’ha fet en d’altres àmbits. Les colles de Vilafranca, Valls i Tarragona «han 
criticat durament que se’ls hagi vetat la diada simbòlica que es volia celebrar aquest 
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dilluns, amb pilars de 5 amb grups de 50 persones, mentre a les nits proliferen les 
aglomeracions i “botellons” als carrers».

Catalunya necessita que, en el marc de les mesures necessàries de protecció sani-
tària, la cultura popular i tradicional torni a recuperar el vol i, necessita, que el Go-
vern de la Generalitat de Catalunya, atenent a les característiques específiques dels 
castells, els doti d’un pla que els permeti seguir desenvolupant amb seguretat física i 
sanitària les seves activitats, tant en els assajos, com en les exhibicions (mascaretes, 
test d’antígens, vacunació...). La cultura és segura i fer castells, també.

– Què està fent el Govern per facilitar la celebració de les properes Diades caste-
lleres? Ha pres en consideració les reivindicacions castelleres per a la represa de les 
activitats amb garanties sanitàries?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2021
Jessica González Herrera, diputada GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles 
que participaran el curs 2021-2022 en la pròrroga del pla pilot per a 
impartir religió islàmica
314-02303/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 13827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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 escuelas en Cataluña participarán en el curso 2021-2022 de la prórro-

ga del plan piloto para la impartición de la religión islámica? Especificar el nombre 
y la localidad en las que se encuentran. Especificar el número de alumnos que se 
beneficiarán de la impartición de la religión islámica por centro escolar.

Palacio del Parlamento, 6 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles 
que participaran el curs 2021-2022 en la pròrroga del pla pilot per 
a impartir religió islàmica i que imparteixen també classes d’altres 
religions
314-02304/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 13828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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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– ¿Cuántas de esas escuelas imparten clases de otras religiones? ¿Cuántas de ellas 
ofrecen únicamente la religión islámica como opción? ¿Cuántas escuelas públicas 
catalanas imparten clases de religión católica? Especificar el nombre y la localidad 
en las que se encuentran. Especificar el número de alumnos que se beneficiarán de 
la impartición de la religión islámica por centro escolar y de las demás religiones.

Palacio del Parlamento, 6 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’estudiants que rebran classes de religió islàmica el curs 2021-2022
314-02305/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 13829 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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: 
– ¿Cuántos estudiantes van a recibir clases de religión islámica en el curso 2021-

2022? Especificar el número de alumnos que se beneficiarán de la impartición de la 
religión islámica por centro escolar.

Palacio del Parlamento, 6 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat al finançament de les classes de religió islàmica
314-02306/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 13830 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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 presupuesto se va a destinar para financiar las clases de religión islámica?

Palacio del Parlamento, 6 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els elements 
valorats per a prorrogar el pla pilot per a impartir la religió islàmica 
el curs 2021-2022
314-02307/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 13831 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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 elementos se han valorado para obtener una «evaluación positiva de 

las partes implicadas» y prorrogar la prueba piloto, de acuerdo con la Resolución 
EDU/1995/2021, de 25 de junio, de prórroga del plan piloto para la impartición de 
la materia Religión Islámica en centros educativos del Departamento de Educación 
durante el curso 2021-2022?

Palacio del Parlamento, 6 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles 
que ofereixen classes d’àrab
314-02308/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 13832 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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: 
– ¿En cuántas escuelas en Cataluña se ofrece la posibilidad de aprender árabe? 

¿Cuántos alumnos participan de esas clases? ¿Cuál es el presupuesto anual que se 
destina para financiar las clases de árabe? Especificar el nombre y localidad de las 
escuelas, así como el número de alumnos por escuela.

Palacio del Parlamento, 6 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment de 
contractació dels professors de religió islàmica
314-02310/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 13834 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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: 
– ¿Cuál es el procedimiento de contratación de profesores de religión islámica? 

¿Qué autoridades u organismos llevan a cabo el proceso de selección?

Palacio del Parlamento, 6 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
construcció d’un nou edifici per al CAP de Guissona
314-02311/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 13836 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Segons notícies aparegudes als mitjans de comunicació, el Departament de Salut 

té previst impulsar l’any 2022 la construcció del nou edifici del Centre d’Atenció Pri-
mària de Guissona (a la Segarra) i que aquest passi a ser el centre de referència d’una 
nova Àrea Bàsica de Salut. Aquesta ABS tindria per objecte coordinar millor els 
serveis comarcals ara repartits en les de Cervera, Agramunt, Solsona, Calaf i Ponts 
i acabar amb una dispersió que provoca certs problemes de cobertura de serveis mè-
dics. De fet, aquesta reivindicació fa més d’un any que es va llançar des de Guissona 
amb la denúncia que el CAP de Cervera tenia una dotació insuficient de professionals 
i serveis mèdics.

No obstant, actualment, les instal·lacions del CAP Guissona, són titularitat de 
l’empresa BonÀrea Agrupa i comparteixen espai amb altres entitats privades de ser-
veis de salut (la mateixa BonÀrea, a més de Fremap i el Grupo Hospitalario HLA). 
D’aquesta manera, el grup HLA ofereix els seus serveis privats de medicina espe-
cialitzada (traumatologia, ginecologia, oftalmologia, cirurgia, otorrinolaringologia 
i pediatria, entre d’altres) a les asseguradores i als i les pacients compartint instal·la-
cions amb l’espai on l’ICS presta el servei d’atenció primària.

– Pot confirmar el Govern de la Generalitat aquesta voluntat i, si s’escau, quin és 
el calendari previst?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titularitat i la 
situació actuals de l’edifici del CAP de Guissona
314-02312/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 13837 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Segons notícies aparegudes als mitjans de comunicació, el Departament de Salut 

té previst impulsar l’any 2022 la construcció del nou edifici del Centre d’Atenció Pri-
mària de Guissona (a la Segarra) i que aquest passi a ser el centre de referència d’una 
nova Àrea Bàsica de Salut. Aquesta ABS tindria per objecte coordinar millor els 
serveis comarcals ara repartits en les de Cervera, Agramunt, Solsona, Calaf i Ponts 
i acabar amb una dispersió que provoca certs problemes de cobertura de serveis mè-
dics. De fet, aquesta reivindicació fa més d’un any que es va llançar des de Guissona 
amb la denúncia que el CAP de Cervera tenia una dotació insuficient de professionals 
i serveis mèdics.

No obstant, actualment, les instal·lacions del CAP Guissona, són titularitat de 
l’empresa BonÀrea Agrupa i comparteixen espai amb altres entitats privades de ser-
veis de salut (la mateixa BonÀrea, a més de Fremap i el Grupo Hospitalario HLA). 
D’aquesta manera, el grup HLA ofereix els seus serveis privats de medicina espe-
cialitzada (traumatologia, ginecologia, oftalmologia, cirurgia, otorrinolaringologia 
i pediatria, entre d’altres) a les asseguradores i als i les pacients compartint instal·la-
cions amb l’espai on l’ICS presta el servei d’atenció primària.

– Quina és la titularitat i situació actual de tinença de l’edifici on se situa el CAP 
de Guissona?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni de 
col·laboració entre l’Institut Català de la Salut i BonÀrea Agrupa pel 
que fa a l’ús d’espais i la prestació de serveis sanitaris
314-02313/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 13838 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Segons notícies aparegudes als mitjans de comunicació, el Departament de Salut 

té previst impulsar l’any 2022 la construcció del nou edifici del Centre d’Atenció Pri-
mària de Guissona (a la Segarra) i que aquest passi a ser el centre de referència d’una 
nova Àrea Bàsica de Salut. Aquesta ABS tindria per objecte coordinar millor els 
serveis comarcals ara repartits en les de Cervera, Agramunt, Solsona, Calaf i Ponts 
i acabar amb una dispersió que provoca certs problemes de cobertura de serveis mè-
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dics. De fet, aquesta reivindicació fa més d’un any que es va llançar des de Guissona 
amb la denúncia que el CAP de Cervera tenia una dotació insuficient de professionals 
i serveis mèdics.

No obstant, actualment, les instal·lacions del CAP Guissona, són titularitat de 
l’empresa BonÀrea Agrupa i comparteixen espai amb altres entitats privades de ser-
veis de salut (la mateixa BonÀrea, a més de Fremap i el Grupo Hospitalario HLA). 
D’aquesta manera, el grup HLA ofereix els seus serveis privats de medicina espe-
cialitzada (traumatologia, ginecologia, oftalmologia, cirurgia, otorrinolaringologia 
i pediatria, entre d’altres) a les asseguradores i als i les pacients compartint instal·la-
cions amb l’espai on l’ICS presta el servei d’atenció primària.

– Quin conveni de col·laboració manté l’ICS amb BonÀrea Agrupa relativa a la 
utilització d’espais i prestació de serveis sanitaris?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la segregació és 
la millor resposta per a atendre les denúncies de dèficits de dotació 
en el personal i els recursos mèdics del CAP de Cervera
314-02314/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 13839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Segons notícies aparegudes als mitjans de comunicació, el Departament de Salut 

té previst impulsar l’any 2022 la construcció del nou edifici del Centre d’Atenció Pri-
mària de Guissona (a la Segarra) i que aquest passi a ser el centre de referència d’una 
nova Àrea Bàsica de Salut. Aquesta ABS tindria per objecte coordinar millor els 
serveis comarcals ara repartits en les de Cervera, Agramunt, Solsona, Calaf i Ponts 
i acabar amb una dispersió que provoca certs problemes de cobertura de serveis mè-
dics. De fet, aquesta reivindicació fa més d’un any que es va llançar des de Guissona 
amb la denúncia que el CAP de Cervera tenia una dotació insuficient de professionals 
i serveis mèdics.

No obstant, actualment, les instal·lacions del CAP Guissona, són titularitat de 
l’empresa BonÀrea Agrupa i comparteixen espai amb altres entitats privades de ser-
veis de salut (la mateixa BonÀrea, a més de Fremap i el Grupo Hospitalario HLA). 
D’aquesta manera, el grup HLA ofereix els seus serveis privats de medicina espe-
cialitzada (traumatologia, ginecologia, oftalmologia, cirurgia, otorrinolaringologia 
i pediatria, entre d’altres) a les asseguradores i als i les pacients compartint instal·la-
cions amb l’espai on l’ICS presta el servei d’atenció primària.

– Considera el Govern que la segregació és la millor resposta per atendre les 
denúncies de dèficits de dotació en el personal i els recursos mèdics del CAP de 
Cervera?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de 
la creació de la nova àrea bàsica de salut de Guissona en els 
consultoris de les poblacions que s’hi integraran
314-02315/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 13840 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Segons notícies aparegudes als mitjans de comunicació, el Departament de Salut 

té previst impulsar l’any 2022 la construcció del nou edifici del Centre d’Atenció Pri-
mària de Guissona (a la Segarra) i que aquest passi a ser el centre de referència d’una 
nova Àrea Bàsica de Salut. Aquesta ABS tindria per objecte coordinar millor els 
serveis comarcals ara repartits en les de Cervera, Agramunt, Solsona, Calaf i Ponts 
i acabar amb una dispersió que provoca certs problemes de cobertura de serveis mè-
dics. De fet, aquesta reivindicació fa més d’un any que es va llançar des de Guissona 
amb la denúncia que el CAP de Cervera tenia una dotació insuficient de professionals 
i serveis mèdics.

No obstant, actualment, les instal·lacions del CAP Guissona, són titularitat de 
l’empresa BonÀrea Agrupa i comparteixen espai amb altres entitats privades de ser-
veis de salut (la mateixa BonÀrea, a més de Fremap i el Grupo Hospitalario HLA). 
D’aquesta manera, el grup HLA ofereix els seus serveis privats de medicina espe-
cialitzada (traumatologia, ginecologia, oftalmologia, cirurgia, otorrinolaringologia 
i pediatria, entre d’altres) a les asseguradores i als i les pacients compartint instal·la-
cions amb l’espai on l’ICS presta el servei d’atenció primària.

– Com afectarà la creació de la nova ABS de Guissona als consultoris mèdics 
actualment existents a les poblacions que hi seran integrades?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model de gestió 
del nou CAP de Guissona
314-02316/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 13841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Segons notícies aparegudes als mitjans de comunicació, el Departament de Salut 

té previst impulsar l’any 2022 la construcció del nou edifici del Centre d’Atenció Pri-
mària de Guissona (a la Segarra) i que aquest passi a ser el centre de referència d’una 
nova Àrea Bàsica de Salut. Aquesta ABS tindria per objecte coordinar millor els 
serveis comarcals ara repartits en les de Cervera, Agramunt, Solsona, Calaf i Ponts 
i acabar amb una dispersió que provoca certs problemes de cobertura de serveis mè-
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dics. De fet, aquesta reivindicació fa més d’un any que es va llançar des de Guissona 
amb la denúncia que el CAP de Cervera tenia una dotació insuficient de professionals 
i serveis mèdics.

No obstant, actualment, les instal·lacions del CAP Guissona, són titularitat de 
l’empresa BonÀrea Agrupa i comparteixen espai amb altres entitats privades de ser-
veis de salut (la mateixa BonÀrea, a més de Fremap i el Grupo Hospitalario HLA). 
D’aquesta manera, el grup HLA ofereix els seus serveis privats de medicina espe-
cialitzada (traumatologia, ginecologia, oftalmologia, cirurgia, otorrinolaringologia 
i pediatria, entre d’altres) a les asseguradores i als i les pacients compartint instal·la-
cions amb l’espai on l’ICS presta el servei d’atenció primària.

– Quin model de gestió tindrà el nou CAP de Guissona? Gestió pública, consor-
ciada amb una institució privada, sistema cooperatiu o algun altre?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les entitats 
privades de salut que comparteixen instal·lacions al CAP de Guissona 
tindran presència al nou edifici
314-02317/13

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP ECP

Reg. 13842 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Segons notícies aparegudes als mitjans de comunicació, el Departament de Salut 

té previst impulsar l’any 2022 la construcció del nou edifici del Centre d’Atenció Pri-
mària de Guissona (a la Segarra) i que aquest passi a ser el centre de referència d’una 
nova Àrea Bàsica de Salut. Aquesta ABS tindria per objecte coordinar millor els 
serveis comarcals ara repartits en les de Cervera, Agramunt, Solsona, Calaf i Ponts 
i acabar amb una dispersió que provoca certs problemes de cobertura de serveis mè-
dics. De fet, aquesta reivindicació fa més d’un any que es va llançar des de Guissona 
amb la denúncia que el CAP de Cervera tenia una dotació insuficient de professionals 
i serveis mèdics.

No obstant, actualment, les instal·lacions del CAP Guissona, són titularitat de 
l’empresa BonÀrea Agrupa i comparteixen espai amb altres entitats privades de ser-
veis de salut (la mateixa BonÀrea, a més de Fremap i el Grupo Hospitalario HLA). 
D’aquesta manera, el grup HLA ofereix els seus serveis privats de medicina espe-
cialitzada (traumatologia, ginecologia, oftalmologia, cirurgia, otorrinolaringologia 
i pediatria, entre d’altres) a les asseguradores i als i les pacients compartint instal·la-
cions amb l’espai on l’ICS presta el servei d’atenció primària.

– Dins del nou Centre d’Atenció Primària de Guissona tindran també presència 
les entitats privades de salut que actualment comparteixen instal·lacions al CAP?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a resoldre els expedients concursals i evitar el col·lapse 
dels jutjats
314-02318/13

FORMULACIÓ: RUBÉN VIÑUALES ELÍAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13843 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlament
Rubén Viñuales Elías, diputat, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat del Grup Parla-

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

Fruit de la crisi sanitària provocada per la Covid 19, i les conseqüències econòmi-
ques derivades, els jutjats de Catalunya han incrementat de forma notòria el nombre 
d’expedients judicials, en acomiadaments, llançaments, reclamacions de quantitat, 
execucions hipotecàries i embargaments. Segons les dades del darrer estudi realitzat 
pel Consell General del Poder Judicial, Catalunya és la comunitat autònoma de l’Es-
tat Espanyol, on més s’han incrementat aquests expedients.

El número de concursos dels jutjats mercantils de Catalunya el primer trimes-
tre del 2021 han tingut entrada 1.504 casos sobre un total de 4925 a tota Espanya, 
essent el nombre més alt i suposant un 30,53% del total de casos registrats. La 
segona comunitat autònoma amb més expedients concursals ha estat Madrid amb 
680 casos. Si ho posem en relació a l’any 2019, a Catalunya va haver-hi un total de 
2.158 casos en tot l’any, el que demostra l’increment que s’està produint. Cal tenir 
en compte que a finals d’any 2020 a Catalunya els 15 Jutjats de lo mercantil tenien 
acumulats pendent de resoldre prop de 2.000 expedients.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha previst el Departament de Justícia per resoldre aquests ex-

pedients i no col·lapsar els jutjats?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2021
Rubén Viñuales Elías, Oscar Aparicio Pedrosa, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a resoldre els expedients d’execucions hipotecàries  
i evitar el col·lapse dels jutjats
314-02319/13

FORMULACIÓ: RUBÉN VIÑUALES ELÍAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13844 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlament
Rubén Viñuales Elías, diputat, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat del Grup Parla-

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

Fruit de la crisi sanitària provocada per la Covid 19, i les conseqüències econòmi-
ques derivades, els jutjats de Catalunya han incrementat de forma notòria el nombre 
d’expedients judicials, en acomiadaments, llançaments, reclamacions de quantitat, 
execucions hipotecàries i embargaments. Segons les dades del darrer estudi realitzat 
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pel Consell General del Poder Judicial, Catalunya és la comunitat autònoma de l’Es-
tat Espanyol, on més s’han incrementat aquests expedients.

El número d’execucions hipotecàries dels jutjats de Catalunya el primer trimestre 
del 2021 han tingut entrada 1767 nous casos sobre un total de 7280 a tota Espanya, 
essent el nombre més alt i suposant un 24,27% del total de casos registrats.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha previst el Departament de Justícia per resoldre aquests ex-

pedients i no col·lapsar els jutjats?

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2021
Rubén Viñuales Elías, Oscar Aparicio Pedrosa, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’aprovació 
dels estudis d’impacte ambiental per a la construcció d’una central 
hidroelèctrica a Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) i la Fatarella (Terra 
Alta)
314-02320/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 13881 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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 l’estat d’aprovació dels estudis d’impacte ambiental de la megacentral 

hidroelèctrica que es preveu construir a Riba-roja d’Ebre i la Fatarella?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat dels permisos 
del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per a 
la construcció d’una central hidroelèctrica a Riba-roja d’Ebre (Ribera 
d’Ebre) i la Fatarella (Terra Alta)
314-02321/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 13882 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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: 
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– Quin és l’estat dels permisos per part del Departament d’Acció Climàtica de la 
megacentral hidroelèctrica que es preveu construir a Riba-roja d’Ebre i la Fatarella?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions 
tingudes per a consensuar la construcció d’una central hidroelèctrica 
a Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) i la Fatarella (Terra Alta)
314-02322/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 13883 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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: 
– Ateses les informacions recollides per diversos mitjans de comunicació res-

pecte la megacentral hidroelèctrica que es preveu construir a Riba-roja d’Ebre i la 
Fatarella, en les quals s’assegura que «el projecte compta amb el consens del terri-
tori», quines reunions i en quines dates i amb quins assistents s’ha manifestat aquest 
consens?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de la 
Direcció General de Recerca i Innovació en Salut en la distribució 
dels ajuts a les universitats públiques
314-02323/13

FORMULACIÓ: PAU JUVILLÀ BALLESTER, DEL GP CUP-NCG

Reg. 13901 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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: 
– Quins son els criteris establerts per Direcció General de Recerca i Innovació 

en Salut del Departament de Salut en la distribució d’ajuts econòmics a les univer-
sitats públiques?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2021
Pau Juvillà Ballester, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats 
per la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut a les 
universitats públiques el 2020 i el 2021
314-02324/13

FORMULACIÓ: PAU JUVILLÀ BALLESTER, DEL GP CUP-NCG

Reg. 13902 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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: 
– Quins son els ajuts que ha atorgat la Direcció General de Recerca i Innovació 

en Salut del Departament de Salut a les diferents universitat públiques catalanes, a 
nivell d’aportació econòmica concreta i del % que ha rebut cada universitat en el 
còmput global, els anys 2020 i 2021?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2021
Pau Juvillà Ballester, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de la 
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats en la distribució 
dels ajuts a les universitats públiques
314-02325/13

FORMULACIÓ: PAU JUVILLÀ BALLESTER, DEL GP CUP-NCG

Reg. 13903 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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: 
– Quins son els criteris establerts per la Institució Catalana de Recerca i Estudis 

Avançats en la distribució d’ajuts econòmics a les universitats públiques?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2021
Pau Juvillà Ballester, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats 
per la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats a les 
universitats públiques el 2020 i el 2021
314-02326/13

FORMULACIÓ: PAU JUVILLÀ BALLESTER, DEL GP CUP-NCG

Reg. 13904 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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: 
– Quins son els ajuts que ha atorgat Institució Catalana de Recerca i Estudis 

Avançats a les diferents universitat públiques catalanes, a nivell d’aportació econò-
mica concreta i del % que ha rebut cada universitat en el còmput global, els anys 
2020 i 2021?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2021
Pau Juvillà Ballester, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
basal i el percentatge competitiu del finançament de les universitats 
públiques
314-02327/13

FORMULACIÓ: PAU JUVILLÀ BALLESTER, DEL GP CUP-NCG

Reg. 13905 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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: 
– Quin percentatge del finançament de les universitats és basal i quin competitiu?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2021
Pau Juvillà Ballester, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge basal 
i el percentatge competitiu del finançament dels centres de recerca
314-02328/13

FORMULACIÓ: PAU JUVILLÀ BALLESTER, DEL GP CUP-NCG

Reg. 13906 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin percentatge del finançament dels centres de recerca és basal i quin com-

petitiu?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2021
Pau Juvillà Ballester, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
temporalitat laboral a les universitats
314-02329/13

FORMULACIÓ: PAU JUVILLÀ BALLESTER, DEL GP CUP-NCG

Reg. 13907 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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: 
– Quin és el percentatge de temporalitat laboral a cada universitat?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2021
Pau Juvillà Ballester, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
temporalitat laboral als centres de recerca
314-02330/13

FORMULACIÓ: PAU JUVILLÀ BALLESTER, DEL GP CUP-NCG

Reg. 13908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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: 
– Quin és el percentatge de temporalitat laboral a cada centre de recerca?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2021
Pau Juvillà Ballester, diputat GP CUP-NCG

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute viu 
d’Abastaments d’Aigua del Tordera relatiu al cànon amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua
314-02331/13

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP ECP

Reg. 13909 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

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

L’Aigua és un dels béns universals i l’accés a l’aigua potable un dret de la ciuta-
dania. En aquest sentit a diversos municipis arreu del territori s’han posat en mar-
xa iniciatives per a tornar a la gestió pública de l’aigua, així com alguns municipis, 
seguint l’estela de capitals europees que ja han considerat l’aigua un bé públic de 
gestió pública.

Amb la gestió privada de l’aigua s’incorre molt sovint a una gestió opaca i poc 
transparent que genera dubtes. En aquest cas concret, parlem de la gestió de l’aigua 
de l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera SL, responsable de la gestió al mu-
nicipi de Riells i Viabrea.

Segons hem pogut saber, l’empresa tenia un deute sobre el cànon d’aigua que s’ha 
de pagar a l’Agència Catalana de l’Aigua al 2015 i, com dèiem, per aquesta opacitat 
i manca de transparència és impossible conèixer l’estat d’aquest deute.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin deute viu té l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera SL relacionat 

amb el cànon amb l’Agència Catalana de l’Aigua?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2021
Marc Parés Franzi, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
matriculats a la formació professional pública a la demarcació de 
Barcelona el curs 2021-2022
314-02332/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 13910 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

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

Catalunya pateix una manca estructural de places a l’educació pública de Forma-
ció Professional que es tradueix en que cada curs queden molts alumnes sense poder 
matricular –se en els estudis que volen cursar.

Hem conegut que aquest curs s’han quedat sense plaça pública d’FP més de 
10.000 alumnes en la primera opció de preinscripció, cosa que augmenta el risc 
d’abandonament escolar prematur per no poder optar a la primera opció i assignar 
una opció no prioritària. A més a més, Catalunya es troba al capdavant de l’aban-
donament escolar prematur amb una mitjana del 19,2% que en el cas del grau mitjà 
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puja fins el 40% especialment per l’assignació d’estudis no desitjats i manca d’orien-
tació professional.

Al curs anterior, 20-21, es van registrar més de 80.000 preinscripcions regis-
trades a la Formació Professional, pel curs 21-22 han estat gairebé 94.000, el que 
significa un 17% més. Amb aquest escenari, no s’ha acompanyat el creixement de 
preinscripcions amb un augment de l’oferta tot i les recomanacions d’augmentar i 
potenciar l’FP per millorar l’ocupabilitat de la nostra joventut que pateix una taxa 
d’atur juvenil de 38% (fins els 24 anys) i combatre l’abandonament escolar prematur.

Catalunya és una de les 3 comunitats autònomes amb menys alumnat matriculat 
en centres públics, amb el 61% de l’alumnat de cicles de grau superior i el 68,8% de 
grau mitjà, tot i el creixement exponencial de l’alumnat dels darrers anys en l’FP.

L’Agencia catalana de FP no ha planificat adequadament la oferta de FP ajustada 
a les necessitats del teixit productiu i l’equilibri territorial i el Departament d’Edu-
cació no ha programat les places públiques suficients ajustades a les necessitats de 
les persones. Aquesta situació deixa els joves com a única opció pagar pels estudis 
professionalitzadors que desitgen fer o bé cursar una opció d’estudis no desitjada o 
engreixar les xifres de joves sense qualificació.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quant alumnat s’ha matriculat a la Formació Professional Pública pel curs 21-22  

a la demarcació de Barcelona?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2021
Jordi Jordan Farnós, Joan Carles Gallego i Herrera, diputats GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
matriculats a la formació professional pública a la demarcació de 
Tarragona el curs 2021-2022
314-02333/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 13911 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

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

Catalunya pateix una manca estructural de places a l’educació pública de Forma-
ció Professional que es tradueix en que cada curs queden molts alumnes sense poder 
matricular –se en els estudis que volen cursar.

Hem conegut que aquest curs s’han quedat sense plaça pública d’FP més de 
10.000 alumnes en la primera opció de preinscripció, cosa que augmenta el risc 
d’abandonament escolar prematur per no poder optar a la primera opció i assignar 
una opció no prioritària. A més a més, Catalunya es troba al capdavant de l’aban-
donament escolar prematur amb una mitjana del 19,2% que en el cas del grau mitjà 
puja fins el 40% especialment per l’assignació d’estudis no desitjats i manca d’orien-
tació professional.

Al curs anterior, 20-21, es van registrar més de 80.000 preinscripcions regis-
trades a la Formació Professional, pel curs 21-22 han estat gairebé 94.000, el que 
significa un 17% més. Amb aquest escenari, no s’ha acompanyat el creixement de 
preinscripcions amb un augment de l’oferta tot i les recomanacions d’augmentar  
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i potenciar l’FP per millorar l’ocupabilitat de la nostra joventut que pateix una taxa 
d’atur juvenil de 38% (fins els 24 anys) i combatre l’abandonament escolar prematur.

Catalunya és una de les 3 comunitats autònomes amb menys alumnat matriculat 
en centres públics, amb el 61% de l’alumnat de cicles de grau superior i el 68,8% de 
grau mitjà, tot i el creixement exponencial de l’alumnat dels darrers anys en l’FP.

L’Agencia catalana de FP no ha planificat adequadament la oferta de FP ajustada 
a les necessitats del teixit productiu i l’equilibri territorial i el Departament d’Edu-
cació no ha programat les places públiques suficients ajustades a les necessitats de 
les persones. Aquesta situació deixa els joves com a única opció pagar pels estudis 
professionalitzadors que desitgen fer o bé cursar una opció d’estudis no desitjada o 
engreixar les xifres de joves sense qualificació.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quant alumnat s’ha matriculat a la Formació Professional Pública pel curs 21-22  

a la demarcació de Tarragona?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2021
Jordi Jordan Farnós, Joan Carles Gallego i Herrera, diputats GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
matriculats a la formació professional pública a la demarcació de les 
Terres de l’Ebre el curs 2021-2022
314-02334/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 13912 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

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

Catalunya pateix una manca estructural de places a l’educació pública de Forma-
ció Professional que es tradueix en que cada curs queden molts alumnes sense poder 
matricular –se en els estudis que volen cursar.

Hem conegut que aquest curs s’han quedat sense plaça pública d’FP més de 
10.000 alumnes en la primera opció de preinscripció, cosa que augmenta el risc 
d’abandonament escolar prematur per no poder optar a la primera opció i assignar 
una opció no prioritària. A més a més, Catalunya es troba al capdavant de l’aban-
donament escolar prematur amb una mitjana del 19,2% que en el cas del grau mitjà 
puja fins el 40% especialment per l’assignació d’estudis no desitjats i manca d’orien-
tació professional.

Al curs anterior, 20-21, es van registrar més de 80.000 preinscripcions regis-
trades a la Formació Professional, pel curs 21-22 han estat gairebé 94.000, el que 
significa un 17% més. Amb aquest escenari, no s’ha acompanyat el creixement de 
preinscripcions amb un augment de l’oferta tot i les recomanacions d’augmentar i 
potenciar l’FP per millorar l’ocupabilitat de la nostra joventut que pateix una taxa 
d’atur juvenil de 38% (fins els 24 anys) i combatre l’abandonament escolar prematur.

Catalunya és una de les 3 comunitats autònomes amb menys alumnat matriculat 
en centres públics, amb el 61% de l’alumnat de cicles de grau superior i el 68,8% de 
grau mitjà, tot i el creixement exponencial de l’alumnat dels darrers anys en l’FP.

L’Agencia catalana de FP no ha planificat adequadament la oferta de FP ajustada 
a les necessitats del teixit productiu i l’equilibri territorial i el Departament d’Edu-
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cació no ha programat les places públiques suficients ajustades a les necessitats de 
les persones. Aquesta situació deixa els joves com a única opció pagar pels estudis 
professionalitzadors que desitgen fer o bé cursar una opció d’estudis no desitjada o 
engreixar les xifres de joves sense qualificació.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quant alumnat s’ha matriculat a la Formació Professional Pública pel curs 21-22  

a la demarcació de Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2021
Jordi Jordan Farnós, Joan Carles Gallego i Herrera, diputats GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
matriculats a la formació professional pública a la demarcació de 
l’Alt Pirineu i Aran el curs 2021-2022
314-02335/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 13913 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

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

Catalunya pateix una manca estructural de places a l’educació pública de Forma-
ció Professional que es tradueix en que cada curs queden molts alumnes sense poder 
matricular –se en els estudis que volen cursar.

Hem conegut que aquest curs s’han quedat sense plaça pública d’FP més de 
10.000 alumnes en la primera opció de preinscripció, cosa que augmenta el risc 
d’abandonament escolar prematur per no poder optar a la primera opció i assignar 
una opció no prioritària. A més a més, Catalunya es troba al capdavant de l’aban-
donament escolar prematur amb una mitjana del 19,2% que en el cas del grau mitjà 
puja fins el 40% especialment per l’assignació d’estudis no desitjats i manca d’orien-
tació professional.

Al curs anterior, 20-21, es van registrar més de 80.000 preinscripcions regis-
trades a la Formació Professional, pel curs 21-22 han estat gairebé 94.000, el que 
significa un 17% més. Amb aquest escenari, no s’ha acompanyat el creixement de 
preinscripcions amb un augment de l’oferta tot i les recomanacions d’augmentar i 
potenciar l’FP per millorar l’ocupabilitat de la nostra joventut que pateix una taxa 
d’atur juvenil de 38% (fins els 24 anys) i combatre l’abandonament escolar prematur.

Catalunya és una de les 3 comunitats autònomes amb menys alumnat matriculat 
en centres públics, amb el 61% de l’alumnat de cicles de grau superior i el 68,8% de 
grau mitjà, tot i el creixement exponencial de l’alumnat dels darrers anys en l’FP.

L’Agencia catalana de FP no ha planificat adequadament la oferta de FP ajustada 
a les necessitats del teixit productiu i l’equilibri territorial i el Departament d’Edu-
cació no ha programat les places públiques suficients ajustades a les necessitats de 
les persones. Aquesta situació deixa els joves com a única opció pagar pels estudis 
professionalitzadors que desitgen fer o bé cursar una opció d’estudis no desitjada o 
engreixar les xifres de joves sense qualificació.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Quant alumnat s’ha matriculat a la Formació Professional Pública pel curs 21-22  
a la demarcació de Alt Pirineu i Aran?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2021
Jordi Jordan Farnós, Joan Carles Gallego i Herrera, diputats GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
matriculats a la formació professional pública a la demarcació de la 
Catalunya Central el curs 2021-2022
314-02336/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 13914 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

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

Catalunya pateix una manca estructural de places a l’educació pública de Forma-
ció Professional que es tradueix en que cada curs queden molts alumnes sense poder 
matricular –se en els estudis que volen cursar.

Hem conegut que aquest curs s’han quedat sense plaça pública d’FP més de 
10.000 alumnes en la primera opció de preinscripció, cosa que augmenta el risc 
d’abandonament escolar prematur per no poder optar a la primera opció i assignar 
una opció no prioritària. A més a més, Catalunya es troba al capdavant de l’aban-
donament escolar prematur amb una mitjana del 19,2% que en el cas del grau mitjà 
puja fins el 40% especialment per l’assignació d’estudis no desitjats i manca d’orien-
tació professional.

Al curs anterior, 20-21, es van registrar més de 80.000 preinscripcions regis-
trades a la Formació Professional, pel curs 21-22 han estat gairebé 94.000, el que 
significa un 17% més. Amb aquest escenari, no s’ha acompanyat el creixement de 
preinscripcions amb un augment de l’oferta tot i les recomanacions d’augmentar i 
potenciar l’FP per millorar l’ocupabilitat de la nostra joventut que pateix una taxa 
d’atur juvenil de 38% (fins els 24 anys) i combatre l’abandonament escolar prematur.

Catalunya és una de les 3 comunitats autònomes amb menys alumnat matriculat 
en centres públics, amb el 61% de l’alumnat de cicles de grau superior i el 68,8% de 
grau mitjà, tot i el creixement exponencial de l’alumnat dels darrers anys en l’FP.

L’Agencia catalana de FP no ha planificat adequadament la oferta de FP ajustada 
a les necessitats del teixit productiu i l’equilibri territorial i el Departament d’Edu-
cació no ha programat les places públiques suficients ajustades a les necessitats de 
les persones. Aquesta situació deixa els joves com a única opció pagar pels estudis 
professionalitzadors que desitgen fer o bé cursar una opció d’estudis no desitjada o 
engreixar les xifres de joves sense qualificació.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quant alumnat s’ha matriculat a la Formació Professional Pública pel curs 21-22  

a la demarcació de la Catalunya Central?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2021
Jordi Jordan Farnós, Joan Carles Gallego i Herrera, diputats GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
matriculats a la formació professional pública a la demarcació de 
Girona el curs 2021-2022
314-02337/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 13915 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

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

Catalunya pateix una manca estructural de places a l’educació pública de Forma-
ció Professional que es tradueix en que cada curs queden molts alumnes sense poder 
matricular –se en els estudis que volen cursar.

Hem conegut que aquest curs s’han quedat sense plaça pública d’FP més de 
10.000 alumnes en la primera opció de preinscripció, cosa que augmenta el risc 
d’abandonament escolar prematur per no poder optar a la primera opció i assignar 
una opció no prioritària. A més a més, Catalunya es troba al capdavant de l’aban-
donament escolar prematur amb una mitjana del 19,2% que en el cas del grau mitjà 
puja fins el 40% especialment per l’assignació d’estudis no desitjats i manca d’orien-
tació professional.

Al curs anterior, 20-21, es van registrar més de 80.000 preinscripcions regis-
trades a la Formació Professional, pel curs 21-22 han estat gairebé 94.000, el que 
significa un 17% més. Amb aquest escenari, no s’ha acompanyat el creixement de 
preinscripcions amb un augment de l’oferta tot i les recomanacions d’augmentar i 
potenciar l’FP per millorar l’ocupabilitat de la nostra joventut que pateix una taxa 
d’atur juvenil de 38% (fins els 24 anys) i combatre l’abandonament escolar prematur.

Catalunya és una de les 3 comunitats autònomes amb menys alumnat matriculat 
en centres públics, amb el 61% de l’alumnat de cicles de grau superior i el 68,8% de 
grau mitjà, tot i el creixement exponencial de l’alumnat dels darrers anys en l’FP.

L’Agencia catalana de FP no ha planificat adequadament la oferta de FP ajustada 
a les necessitats del teixit productiu i l’equilibri territorial i el Departament d’Edu-
cació no ha programat les places públiques suficients ajustades a les necessitats de 
les persones. Aquesta situació deixa els joves com a única opció pagar pels estudis 
professionalitzadors que desitgen fer o bé cursar una opció d’estudis no desitjada o 
engreixar les xifres de joves sense qualificació.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quant alumnat s’ha matriculat a la Formació Professional Pública pel curs 21-22  

a la demarcació de Girona?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2021
Jordi Jordan Farnós, Joan Carles Gallego i Herrera, diputats GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
matriculats a la formació professional pública a la demarcació de 
Lleida el curs 2021-2022
314-02338/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 13916 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

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

Catalunya pateix una manca estructural de places a l’educació pública de Forma-
ció Professional que es tradueix en que cada curs queden molts alumnes sense poder 
matricular –se en els estudis que volen cursar.

Hem conegut que aquest curs s’han quedat sense plaça pública d’FP més de 
10.000 alumnes en la primera opció de preinscripció, cosa que augmenta el risc 
d’abandonament escolar prematur per no poder optar a la primera opció i assignar 
una opció no prioritària. A més a més, Catalunya es troba al capdavant de l’aban-
donament escolar prematur amb una mitjana del 19,2% que en el cas del grau mitjà 
puja fins el 40% especialment per l’assignació d’estudis no desitjats i manca d’orien-
tació professional.

Al curs anterior, 20-21, es van registrar més de 80.000 preinscripcions regis-
trades a la Formació Professional, pel curs 21-22 han estat gairebé 94.000, el que 
significa un 17% més. Amb aquest escenari, no s’ha acompanyat el creixement de 
preinscripcions amb un augment de l’oferta tot i les recomanacions d’augmentar i 
potenciar l’FP per millorar l’ocupabilitat de la nostra joventut que pateix una taxa 
d’atur juvenil de 38% (fins els 24 anys) i combatre l’abandonament escolar prematur.

Catalunya és una de les 3 comunitats autònomes amb menys alumnat matriculat 
en centres públics, amb el 61% de l’alumnat de cicles de grau superior i el 68,8% de 
grau mitjà, tot i el creixement exponencial de l’alumnat dels darrers anys en l’FP.

L’Agencia catalana de FP no ha planificat adequadament la oferta de FP ajustada 
a les necessitats del teixit productiu i l’equilibri territorial i el Departament d’Edu-
cació no ha programat les places públiques suficients ajustades a les necessitats de 
les persones. Aquesta situació deixa els joves com a única opció pagar pels estudis 
professionalitzadors que desitgen fer o bé cursar una opció d’estudis no desitjada o 
engreixar les xifres de joves sense qualificació.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quant alumnat s’ha matriculat a la Formació Professional Pública pel curs 21-22  

a la demarcació de Lleida?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2021
Jordi Jordan Farnós, Joan Carles Gallego i Herrera, diputats GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
matriculats a la formació professional pública a la demarcació del 
Penedès el curs 2021-2022
314-02339/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 13917 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

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

Catalunya pateix una manca estructural de places a l’educació pública de Forma-
ció Professional que es tradueix en que cada curs queden molts alumnes sense poder 
matricular –se en els estudis que volen cursar.

Hem conegut que aquest curs s’han quedat sense plaça pública d’FP més de 
10.000 alumnes en la primera opció de preinscripció, cosa que augmenta el risc 
d’abandonament escolar prematur per no poder optar a la primera opció i assignar 
una opció no prioritària. A més a més, Catalunya es troba al capdavant de l’aban-
donament escolar prematur amb una mitjana del 19,2% que en el cas del grau mitjà 
puja fins el 40% especialment per l’assignació d’estudis no desitjats i manca d’orien-
tació professional.

Al curs anterior, 20-21, es van registrar més de 80.000 preinscripcions regis-
trades a la Formació Professional, pel curs 21-22 han estat gairebé 94.000, el que 
significa un 17% més. Amb aquest escenari, no s’ha acompanyat el creixement de 
preinscripcions amb un augment de l’oferta tot i les recomanacions d’augmentar i 
potenciar l’FP per millorar l’ocupabilitat de la nostra joventut que pateix una taxa 
d’atur juvenil de 38% (fins els 24 anys) i combatre l’abandonament escolar prematur.

Catalunya és una de les 3 comunitats autònomes amb menys alumnat matriculat 
en centres públics, amb el 61% de l’alumnat de cicles de grau superior i el 68,8% de 
grau mitjà, tot i el creixement exponencial de l’alumnat dels darrers anys en l’FP.

L’Agencia catalana de FP no ha planificat adequadament la oferta de FP ajustada 
a les necessitats del teixit productiu i l’equilibri territorial i el Departament d’Edu-
cació no ha programat les places públiques suficients ajustades a les necessitats de 
les persones. Aquesta situació deixa els joves com a única opció pagar pels estudis 
professionalitzadors que desitgen fer o bé cursar una opció d’estudis no desitjada o 
engreixar les xifres de joves sense qualificació.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quant alumnat s’ha matriculat a la Formació Professional Pública pel curs 21-22  

a la demarcació Penedès?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2021
Jordi Jordan Farnós, Joan Carles Gallego i Herrera, diputats GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
matriculats a la formació professional pública el curs 2021-2022
314-02340/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP ECP

Reg. 13918 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

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

Catalunya pateix una manca estructural de places a l’educació pública de Forma-
ció Professional que es tradueix en que cada curs queden molts alumnes sense poder 
matricular –se en els estudis que volen cursar.

Hem conegut que aquest curs s’han quedat sense plaça pública d’FP més de 
10.000 alumnes en la primera opció de preinscripció, cosa que augmenta el risc 
d’abandonament escolar prematur per no poder optar a la primera opció i assignar 
una opció no prioritària. A més a més, Catalunya es troba al capdavant de l’aban-
donament escolar prematur amb una mitjana del 19,2% que en el cas del grau mitjà 
puja fins el 40% especialment per l’assignació d’estudis no desitjats i manca d’orien-
tació professional.

Al curs anterior, 20-21, es van registrar més de 80.000 preinscripcions regis-
trades a la Formació Professional, pel curs 21-22 han estat gairebé 94.000, el que 
significa un 17% més. Amb aquest escenari, no s’ha acompanyat el creixement de 
preinscripcions amb un augment de l’oferta tot i les recomanacions d’augmentar i 
potenciar l’FP per millorar l’ocupabilitat de la nostra joventut que pateix una taxa 
d’atur juvenil de 38% (fins els 24 anys) i combatre l’abandonament escolar prematur.

Catalunya és una de les 3 comunitats autònomes amb menys alumnat matriculat 
en centres públics, amb el 61% de l’alumnat de cicles de grau superior i el 68,8% de 
grau mitjà, tot i el creixement exponencial de l’alumnat dels darrers anys en l’FP.

L’Agencia catalana de FP no ha planificat adequadament la oferta de FP ajustada 
a les necessitats del teixit productiu i l’equilibri territorial i el Departament d’Edu-
cació no ha programat les places públiques suficients ajustades a les necessitats de 
les persones. Aquesta situació deixa els joves com a única opció pagar pels estudis 
professionalitzadors que desitgen fer o bé cursar una opció d’estudis no desitjada o 
engreixar les xifres de joves sense qualificació.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quant alumnat s’ha matriculat a la Formació Professional Pública pel curs 21-22  

a Catalunya?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2021
Jordi Jordan Farnós, Joan Carles Gallego i Herrera, diputats GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de les 
campanyes de l’Institut Català de les Dones del 2017 ençà
314-02341/13

FORMULACIÓ: MÓNICA LORA CISQUER, DEL GP VOX

Reg. 13919 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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: 
– Quin és el resultat de les campanyes dutes a terme per l’Institut Català de les 

Dones (ICD) durant els anys 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2021
Mónica Lora Cisquer, diputada GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no és possible d’interrompre voluntàriament l’embaràs amb el 
mètode quirúrgic a les comarques de Lleida
314-02342/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 14021 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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: 
– Per quins motius a dia d’avui no es pot interrompre voluntàriament l’embaràs 

mitjançant el mètode quirúrgic a les comarques de Lleida, malgrat el Departament 
de Salut va assegurar que això seria possible abans de l’estiu?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el començament 
de la prestació del servei per a la interrupció voluntària de l’embaràs 
amb el mètode quirúrgic a la Clínica Mi NovAliança, de Lleida
314-02343/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 14022 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan es preveu que entri en vigor el servei per oferir la interrupció voluntària 

de l’embaràs de forma quirúrgica a la clínica Mi NovAliança de Lleida?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes 
a terme perquè els hospitals públics de referència puguin prestar el 
servei d’interrupció voluntària de l’embaràs amb el mètode quirúrgic
314-02344/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 14023 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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: 
– Quines accions ha fet el Departament de Salut perquè els hospitals públics de 

referència comencin a prestar el servei d’interrupció voluntària de l’embaràs de for-
ma quirúrgica?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes 
a terme per a afrontar l’objecció de consciència amb relació a 
l’avortament
314-02345/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 14024 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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: 
– Quines accions ha dut a terme el Departament de Salut per tal d’afrontar l’ob-

jecció de consciència vers l’avortament?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’una 
investigació amb relació a la participació d’un agent dels Mossos 
d’Esquadra en desnonaments duts a terme per l’empresa Desokupa
314-02346/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 14032 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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 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 mitjà de comunicació el Salto Diario va publicar una informació el passat 3 de  

setembre segons la qual un membre del cos de Mossos d’Esquadra actua fora de ser-
vei en nom de l’empresa Desokupa. Concretament: 

«Las acusaciones que el extrabajador vierte sobre Desokupa implican a dos 
cuerpos policiales: “Un agente de los Mossos d’Esquadra y otro de la Policía Na-
cional acuden a veces a desocupaciones para intimidar a inquilinos. No van uni-
formados, pero les muestran su placa. Y Daniel Esteve les paga por sus servicios”, 
indica sobre un procedimiento que, asegura, se ejerce con opacidad. “En una des-
ocupación le da igual todo, sobre todo cuando es un edificio: a diez viviendas por 
portal, en una mañana se puede sacar más de 30.000 euros”. Ningún policía puede 
utilizar su placa para fines que no estén incluidos en su trabajo, ni cobrar por ello 
un sobresueldo».

–  Davant d’aquestes informacions, el Departament d’Interior té una oberta algu-
na investigació al respecte? Demanem que facilitin totes les informacions de les que 
disposin sobre aquesta qüestió o, en cas de no tenir-ne cap, quins passos seguiran 
per tal d’esclarir els fets.

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris 
d’actuació del Departament d’Interior en les aglomeracions de 
persones entre el maig i el setembre del 2021
314-02347/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 14033 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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 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: 
– Respecte les actuacions (o no actuacions) d’ordre públic entre els mesos de 

maig i setembre de 2021 en aglomeracions de persones. Sota quins criteris s’han 
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realitzat les actuacions i quines valoracions es fan de com ha actuat el Departament 
d’Interior respecte a aquesta qüestió?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació de 
places per al nou curs en el calendari escolar
314-02348/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 14092 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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: 
– ¿Cuándo se produce en el calendario escolar la asignación de plazas para el 

nuevo curso? ¿Cuáles han sido los protocolos de actuación y mecanismos que ha se-
guido la Administración para la asignación de plazas? ¿Qué establece el protocolo 
en aquellos casos en los que un alumno no puede acceder a ninguna de las diez op-
ciones que ha solicitado para la preinscripción al Bachillerato?

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles 
públiques i concertades a Reus (Baix Camp)
314-02349/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 14093 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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 escuelas públicas y concertadas hay en Reus? ¿Cuántas plazas de ba-

chillerato ofrece?

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
complementar la manca de places amb escoles concertades  
i privades a Reus (Baix Camp)
314-02350/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 14094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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: 
– ¿El Departament d’Educació tiene previsto complementar la falta de plazas 

con escuelas concertadas y privadas en Reus asumiendo el coste la Administración?

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’antelació amb què 
es va informar les famílies dels estudiants de batxillerat de la manca 
de places
314-02351/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 14095 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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: 
– Teniendo en cuenta que el periodo de preinscripción a los estudios Bachillera-

to finaliza meses antes del inicio del curso escolar y sabiendo la demanda existente 
de las matrículas ¿con cuánto tiempo se informó a las familias de la falta de plazas?

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex de fracàs 
escolar del 2018 al 2020
314-02352/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 14096 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-

luña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del 
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Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta 
escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el índice de fracaso escolar en Cataluña en el año 2018, 2019, 2020? 

¿Qué comarcas registran un mayor índice de fracaso escolar?

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
fracàs escolar que representen els menors immigrants
314-02353/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 14097 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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 porcentaje de fracaso escolar representan los menores inmigrantes?

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a frenar el fracàs escolar
314-02354/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 14098 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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 medidas ha adoptado el Govern y qué presupuesto ha destinado el Depar-

tament d’Educació para frenar el fracaso escolar?

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex 
d’abandonament escolar del 2018 al 2020
314-02355/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 14099 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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: 
– ¿Cuál es el índice de abandono escolar en Cataluña en el año 2018, 2019 y 

2020? ¿Qué comarcas registran un mayor índice de fracaso escolar?

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’abandonament escolar que representen els menors immigrants
314-02356/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 14100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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 porcentaje de abandono escolar representan los menores inmigrantes?

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a frenar l’abandonament escolar del 2018 al 2020
314-02357/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 14101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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 medidas ha adoptado el Govern para contrarrestar el abandono escolar 
en 2018, 2019 y 2020? ¿Qué presupuesto ha destinado el Departament d’Educació 
para frenar el abandono escolar?

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspectors d’educació que han accedit a la plaça per oposició el 
2020 i 2021
314-02358/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 14102 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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: 
– ¿Cuál es el número de Inspectores de Educación que han accedido al puesto 

por oposición en el 2020 y en 2021?

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspectors d’educació que estan en comissió de serveis o han 
accedit a la plaça amb caràcter temporal
314-02359/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 14103 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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: 
– ¿Cuántos Inspectores están en comisión de servicio o han accedido a la plaza 

con carácter temporal, sin acceder al puesto mediante oposición? ¿Cuántos años lle-
va cada uno de ellos? Especificarlo.

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres dels 
tribunals de les oposicions d’accés a la inspecció educativa
314-02360/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 14104 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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 conforman los Tribunales de Oposición para acceder a la Inspección 

Educativa? Especificar el nombre completo y su currículum vitae.

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que 
adopta quan un inspector amonesta una escola
314-02361/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 14105 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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 medidas adopta el Govern frente a la amonestación de un Inspector a una 

escuela? Detallar listado de amonestaciones de la inspección educativa a las escue-
las en los últimos cinco años.

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
punitives adoptades contra les escoles i els instituts que tenen 
símbols independentistes o anticonstitucionals
314-02362/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 14106 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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.
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Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas punitivas ha adoptado el Departament d’Educació frente a todas 

las escuelas e institutos que contienen pancartas, banderas, pintadas y cualquier otro 
símbolo que tenga claras alusiones independentistas o anticonstitucionales?

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles 
concertades que aprofiten la sisena hora per a reforçar la llengua 
catalana i la llengua espanyola
314-02363/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 14107 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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 escuelas concertadas en Cataluña aprovechan la sexta hora de clases 

para reforzar la lengua catalana? ¿Cuántas escuelas concertadas en Cataluña apro-
vechan la sexta hora de clases para reforzar la lengua española?

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans de foment 
de lectura del Departament d’Educació
314-02364/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 14108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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 planes de Fomento de Lectura tiene el Departament d’Educació? ¿Qué 

presupuesto destina? Especificar los planes y el presupuesto destinado en los últi-
mos cinco años.

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’adquisicions literàries en català, espanyol i altres llengües de la 
xarxa de biblioteques públiques
314-02365/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 14109 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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: 
–  Entre las adquisiciones literarias (libros, cómics, novelas, ensayos, etc) reali-

zadas por la red de Bibliotecas públicas catalanas, ¿cuál es el porcentaje de adquisi-
ciones en lengua catalana, en lengua española y en otras lenguas? Especificar cada 
una de ellas.

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
mòduls prefabricats destinats a centres educatius per al curs 2021-
2022
314-02366/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 14110 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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: 
– ¿Cuál es el número de módulos prefabricados destinados a ser centros educa-

tivos previstos para el curso 2021-2022? ¿Cuál es el número total de alumnos estu-
diarán en total en módulos prefabricados?

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comarca que té 
més mòduls prefabricats destinats a centres educatius per al curs 
2021-2022
314-02367/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 14111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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 comarca lidera el mayor número de módulos prefabricados? Enumerar 

cuántos hay en cada una de ellas.

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
d’escoles infantils que depenen de la Generalitat i dels ajuntaments
314-02368/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 14112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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: 
– ¿Cuál es el número de plazas de escuelas infantiles que dependen de la Ge-

neralitat? ¿Cuál es el número de plazas de escuelas infantiles que dependen de los 
Ayuntamientos?

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute total amb 
els ajuntaments que gestionen escoles infantils públiques
314-02369/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 14113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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.
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Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es la deuda total que la Generalitat debe a los Ayuntamientos que gestio-

nan escuelas infantiles públicas?

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut del 
qüestionari per a conèixer l’estat emocional dels joves que farà el 
Departament d’Educació
314-02370/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 14114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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: 
– ¿Cuál va a ser el contenido del cuestionario que va a impulsar el Departament 

d’Educació para conocer el estado emocional de los jóvenes? Detallar cada una de 
las preguntas, a qué alumnos irá dirigido (franja de edad), en qué escuelas se va a 
realizar y cuál es el alcance del cuestionario.

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temari de les 
classes de religió islàmica
314-02371/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 14122 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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 temario se impartirá en las clases de religión islámica? Especificar el 

plan docente y programa de la asignatura.

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’idioma en què 
s’impartiran les classes de religió islàmica
314-02372/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 14123 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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: 
– ¿En qué idioma se impartirán las clases de religión islámica?

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les organitzacions 
islàmiques implicades en l’elecció del professorat i del contingut de 
l’assignatura de religió islàmica
314-02373/13

FORMULACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 14124 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, 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 organizaciones islámicas están implicadas en la interlocución con el De-

partamento de Educación, en la elección del profesorado y en la elección del conte-
nido de la asignatura de religión islámica?

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2021 
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació del 
termini per a la justificació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
als municipis
314-02374/13

FORMULACIÓ: MARIA DOLORS SABATER I PUIG, DEL GP CUP-NCG

Reg. 14126 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Hi ha prevista una ampliació de termini per a la justificació dels PUOSC als 

municipis ateses les dificultats de gestió que ha provocat la Covid19?

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2021
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de 
l’acord entre els treballadors i l’empresari de l’empresa Mopavid, de 
Badalona (Barcelonès)
314-02375/13

FORMULACIÓ: MARIA DOLORS SABATER I PUIG, DEL GP CUP-NCG

Reg. 14127 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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 seguiment es fa de l’acord mediat entre els treballadors i l’empresari de 

Mopavid, de Badalona, atès que els treballadors segueixen sense cobrar el seu sou?

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2021
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si pot exigir 
control de l’ús dels crèdits de l’Institut de Crèdit Oficial obtinguts 
per l’empresa Mopavid, de Badalona (Barcelonès)
314-02376/13

FORMULACIÓ: MARIA DOLORS SABATER I PUIG, DEL GP CUP-NCG

Reg. 14128 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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: 
– La Generalitat pot exigir control i seguiment de l’ús que es fa dels crèdits 

ICO, en casos com el de Mopavid a Badalona, on és demostrable que no s’ha invertit 
en manteniment ni renovació de la maquinària?

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2021
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta GP CUP-NCG
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
construcció d’instituts a la zona de Girona
314-02377/13

FORMULACIÓ: DANI CORNELLÀ DETRELL, DEL GP CUP-NCG

Reg. 14129 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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: 
– Quina previsió de construcció d’instituts hi ha a la zona de Girona?

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2021
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a fer front a la situació d’emergència de l’Institut Escola 
Francesc Cambó i Batlle, de Verges (Baix Empordà)
314-02378/13

FORMULACIÓ: DANI CORNELLÀ DETRELL, DEL GP CUP-NCG

Reg. 14130 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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: 
– Davant la situació emergent que pateix Verges amb els centres educatius, quina 

previsió hi ha amb l’Institut - escola de Verges?

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2021
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient 
informatiu obert arran del suïcidi d’una alumna de l’Escola Pare 
Manyanet del barri de Sant Andreu, de Barcelona
314-02379/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 14132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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El maig de 2021 es va produir el suïcidi d’una noia que estudiava a l’escola Jesús, 
María i Josep, mes coneguda com Pare Manyanet, del districte de Sant Andreu a la 
ciutat de Barcelona.

Aquest ha estat un cas molt mediàtic, atès que els pares de la noia afirmen que 
el suïcidi es deu a un cas de bullying, on l’escola no va actuar ni detectar a temps.

De fet, han denunciat el cas al Síndic de Greuges, el qual està estudiant el cas; 
en aquest sentit cal recordar que en el passat aquesta escola ha estat investigada per 
altres casos i que al Síndic no han quedat satisfets per les respostes donades.

Aquest cas també està sent investigat pels Mossos d’Esquadra arran de la denún-
cia interposada pels pares.

En relació a aquest cas, el conseller d’educació, ha dit públicament en una entre-
vista a TV3 que des del Departament d’Educació s’ha obert un expedient per inves-
tigar el cas amb coordinació amb el Consorci d’Educació de Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quan s’acabarà de redactar aquest expedient?

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes si es confirma que hi va haver assetjament escolar en el 
cas del suïcidi d’una alumna de l’Escola Pare Manyanet del barri de 
Sant Andreu, de Barcelona
314-02380/13

FORMULACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 14133 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

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

El maig de 2021 es va produir el suïcidi d’una noia que estudiava a l’escola Jesús, 
María i Josep, mes coneguda com Pare Manyanet, del districte de Sant Andreu a la 
ciutat de Barcelona.

Aquest ha estat un cas molt mediàtic, atès que els pares de la noia afirmen que 
el suïcidi es deu a un cas de bullying, on l’escola no va actuar ni detectar a temps.

De fet, han denunciat el cas al Síndic de Greuges, el qual està estudiant el cas; 
en aquest sentit cal recordar que en el passat aquesta escola ha estat investi-gada per 
altres casos i que al Síndic no han quedat satisfets per les respostes donades.

Aquest cas també està sent investigat pels Mossos d’Esquadra arran de la denún-
cia interposada pels pares.

En relació a aquest cas, el conseller d’educació, ha dit públicament en una entre-
vista a TV3 que des del Departament d’Educació s’ha obert un expedient per inves-
tigar el cas amb coordinació amb el Consorci d’Educació de Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En cas que es confirmi que ens trobem en un cas de bullying, quines seran les 

accions que portaran a terme des de la Conselleria en relació a l’escola afectada? 
Quines conseqüències tindrà per a l’escola afectada?

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal de reforç 
als centres d’atenció primària el juliol i l’agost del 2021
314-02381/13

FORMULACIÓ: LAIA ESTRADA CAÑÓN, DEL GP CUP-NCG

Reg. 14144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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 personal s’ha afegit per reforçar l’atenció primària els mesos de juliol 

i agost de 2021?

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2021
Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades pel Servei Català de Trànsit per a l’operació tornada  
del 4 i el 5 de setembre de 2021
314-02382/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 14231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Jordi Terrades Santacreu, diputat del Grup 

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

La fi dels peatges en el conjunt de les autopistes dependents del Govern d’Espa-
nya ha coincidit amb l’operació tornada de final de vacances d’estiu, el punt àlgid de 
la qual ha estat el primer cap de setmana de setembre (els dies 4 i 5).

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures va prendre el Servei Català de Transit respecte l’operació tor-

nada prevista per als dies 4 i 5 de setembre de 2021.

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, Jordi Terrades Santacreu, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
addicionals adoptades per a garantir una circulació fluida després 
de l’aixecament dels peatges de les autopistes
314-02383/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 14232 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Jordi Terrades Santacreu, diputat del Grup 

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

La fi dels peatges en el conjunt de les autopistes dependents del Govern d’Espa-
nya ha coincidit amb l’operació tornada de final de vacances d’estiu, el punt àlgid de 
la qual ha estat el primer cap de setmana de setembre (els dies 4 i 5).

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Atesa la particularitat que va representar l’aixecament dels peatges a la majoria 

de les autopistes de Catalunya i la coincidència d’aquest fet amb l’operació retorn, 
quines mesures addicionals ha pres el Servei Català de Trànsit per tal de garantir 
una circulació fluida?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, Jordi Terrades Santacreu, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració del 
Servei Català de Trànsit de l’operació tornada del 4 i el 5 de setembre 
de 2021
314-02384/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 14233 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Jordi Terrades Santacreu, diputat del Grup 

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

La fi dels peatges en el conjunt de les autopistes dependents del Govern d’Espa-
nya ha coincidit amb l’operació tornada de final de vacances d’estiu, el punt àlgid de 
la qual ha estat el primer cap de setmana de setembre (els dies 4 i 5).

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Servei Català de Trànsit de l’operació tornada dels dies 

4 i 5 de setembre?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, Jordi Terrades Santacreu, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la influència de 
l’aixecament dels peatges en la mobilitat
314-02385/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 14234 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Jordi Terrades Santacreu, diputat del Grup 

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

La fi dels peatges en el conjunt de les autopistes dependents del Govern d’Espa-
nya ha coincidit amb l’operació tornada de final de vacances d’estiu, el punt àlgid de 
la qual ha estat el primer cap de setmana de setembre (els dies 4 i 5).

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Com ha influït l’aixecament dels peatges en la mobilitat a Catalunya?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, Jordi Terrades Santacreu, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a garantir la mobilitat en les jornades d’alta ocupació 
viària
314-02386/13

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER PARCERISAS, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 14235 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Jordi Terrades Santacreu, diputat del Grup 

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

La fi dels peatges en el conjunt de les autopistes dependents del Govern d’Espa-
nya ha coincidit amb l’operació tornada de final de vacances d’estiu, el punt àlgid de 
la qual ha estat el primer cap de setmana de setembre (els dies 4 i 5).

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures pensa implementar el Servei Català de Transit per garantir la 

mobilitat en jornades d’alta ocupació viària, un cop aixecada la majoria dels peatges 
de les autopistes catalanes?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2021
Ramon Espadaler Parcerisas, Jordi Terrades Santacreu, diputats GP PSC-Units



BOPC 111
21 de setembre de 2021

3.25.15. Preguntes per escrit 123 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sancions interposades a les empreses adjudicatàries del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya del 2016 
ençà
314-02412/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CUP-NCG

Reg. 14659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat, Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parla-

mentari 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: 
– Nombre de sancions interposades a les diferents empreses adjudicatàries del 

Servei 112 (atenció de trucades d’urgència), motivació i quantitat econòmica de les 
mateixes, entre els anys 2016 i 2021.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2021
Xavier Pellicer Pareja, Laia Estrada Cañón, diputats GP CUP-NCG

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del 
Departament d’Interior per a aturar les pràctiques de l’empresa 
Ferrovial amb relació al comitè de vaga del Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 Catalunya
314-02413/13

FORMULACIÓ: XAVIER PELLICER PAREJA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CUP-NCG

Reg. 14660 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Pellicer Pareja, diputat, Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parla-

mentari 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: 
– Davant el fet que el Comitè de Vaga del 112 ha interposat una denuncia a Ins-

pecció de Treball a l’empresa Ferrovial, actual adjudicatària del servei d’atenció de 
trucades d’Urgència de Catalunya, per manca d’informació i obstrucció de tasques 
del Comitè de Vaga, què ha fet el Departament d’Interior per aturar aquestes pràc-
tiques abusives?

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2021
Xavier Pellicer Pareja, Laia Estrada Cañón, diputats GP CUP-NCG
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la Corporació com a motor de la producció 
audiovisual en català
322-00030/13

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 14464 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, pre-
senta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals com a motor de produc-

ció audiovisual en català.

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2021
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la urgència d’un nou contracte programa
322-00031/13

ANUNCI: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 14634 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
–  Sobre la urgència de tenir un nou contracte programa per a la Corporació.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’equilibri informatiu dels continguts específics 
que es programen a la televisió
322-00032/13

ANUNCI: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 14654 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del 
Parlament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’equilibri informatiu dels continguts específics que programa la televi-

sió de Catalunya.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2021
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el compliment del llibre d’estil per part dels 
col·laboradors i dels professionals de l’ens
322-00033/13

ANUNCI: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 14655 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del 
Parlament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el compliment del Llibre d’Estil per part dels col·laboradors i col·labora-

dores i els professionals de la CCMA.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2021
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA GP PSC-Units
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els recursos que destina la televisió pública a la 
producció externa
322-00034/13

ANUNCI: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 14656 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del 
Parlament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els recursos que destina la televisió pública de Catalunya a la producció 

externa.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2021
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la perspectiva de finançament plurianual i el 
contracte programa
322-00035/13

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 14663 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la 
presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
–  Sobre la perspectiva de finançament plurianual de la CCMA i el contracte 

programa.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2021
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els avenços fets per a assolir la reciprocitat en el 
si de l’ens
322-00036/13

ANUNCI: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 14672 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 
3 del Reglament del Parlament, presenta a la presidenta del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins avenços s’han fet en el si de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-

visuals per assolir la reciprocitat?

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el seu posicionament pel que fa a la integració de 
l’Agència Catalana de Notícies a l’ens
322-00037/13

ANUNCI: XAVIER PELLICER PAREJA, DEL GP CUP-NCG

Reg. 14673 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 
3 del Reglament del Parlament, presenta a la presidenta del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la posició del Consell de Govern de la Corporació respecte a la inte-

gració de l’ACN a la Corporació?

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2021
Xavier Pellicer Pareja, diputat GP CUP-NCG
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la reciprocitat entre les 
aplicacions d’À Punt i TV3
323-00048/13

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 14465 i 14904 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 

de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021 i 15.09.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presen-
ta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la reciprocitat provisional amb les apps d’À Punt i TV3.

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2021
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’arrencada de la nova temporada de TV3
323-00049/13

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 14466 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presen-
ta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’arrancada per part de TV3 aquesta aquesta nova temporada. 

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2021
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures per a fomentar l’ús del català
323-00050/13

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 14467 i 14905 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 

de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021 i 15.09.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presen-
ta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les mesures que es plantegen internes i externes pel foment de l’ús de la 

llengua catalana.

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2021
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre l’arrencada de la nova 
temporada de Catalunya Ràdio
323-00051/13

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 14468 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presen-
ta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’arrancada per part de Catalunya Ràdio aquesta nova temporada.

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2021
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre els col·laboradors de 
l’emissora
323-00053/13

ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL G MIXT

Reg. 14580 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Mixt, d’acord amb el que estableix 
l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül Gordillo Bernárdez, 
director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els col·laboradors de Catalunya Ràdio.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2021
Lorena Roldán Suárez, diputada G Mixt

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’incompliment del llibre d’estil
323-00054/13

ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL G MIXT

Reg. 14623 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Mixt, d’acord amb el que estableix 
l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent Sanchis Llàcer, 
director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’incompliment del llibre d’estil a TV3.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2021
Lorena Roldán Suárez, diputada G Mixt
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre el motiu de la contractació de 
Marcel Vivet per al programa El matí de Catalunya Ràdio
323-00055/13

ANUNCI: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 14630 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Catalu-

ña, de acuerdo con lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Reglamento del Parla-
mento, presenta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio la siguiente pregunta, 
para que le sea respuesta oralmente ante la Comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué motivo justifica la contratación, en el programa El matí de Catalunya Rà-

dio, de Marcel Vivet, un delincuente condenado a 5 años de prisión por los delitos 
de atentado a la autoridad, desórdenes públicos y lesiones; en calidad de tertuliano?

Palacio del Parlamento, 13 de septiembre de 2021
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el compliment del principi de rigor informatiu 
en les informacions relatives a agressions homòfobes i a qui són 
atribuïdes
323-00056/13

ANUNCI: ALBERTO TARRADAS PANEQUE, DEL GP VOX

Reg. 14631 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Catalu-

ña, de acuerdo con lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Reglamento del Parla-
mento, presenta a Vicent Sanchís, director de TV3 la siguiente pregunta, para que le 
sea respuesta oralmente ante la Comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Atendiendo al derecho constitucional de los españoles a recibir una informa-

ción veraz por parte de los medios de comunicación públicos: ¿considera el direc-
tor de TV3, Vicent Sanchis, que la televisión pública de Catalunya cumple con el 
principio de rigor informativo cuando se emiten bulos sobre agresiones de carácter 
homófobo y los atribuyen a grupos políticos parlamentarios?

Palacio del Parlamento, 13 de septiembre de 2021
Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’equilibri informatiu dels continguts específics 
que es programen a la televisió
323-00058/13

ANUNCI: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 14657 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del 
Parlament, presenta a Vicent Sanchis, director de TV3, la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
–  Sobre l’equilibri informatiu dels continguts específics que programa la televi-

sió de Catalunya.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2021
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA GP PSC-Units

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la cobertura de les informacions publicades pel 
diari New York Times relatives a la trama russa del Procés
323-00059/13

ANUNCI: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 14658 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del 
Parlament, presenta a Vicent Sanchis, director de TV3, la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
–  Sobre la cobertura de la televisió pública de Catalunya de les informacions 

publicades pel diari New York Times sobre la trama russa del procés.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2021
Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA GP PSC-Units
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el contingut del programa Dilluns començo
323-00060/13

ANUNCI: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP ECP

Reg. 14662 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Vicent Sanchis, director de TVC la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
–  Sobre el contingut del programa Dilluns començo.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la planificació de la nova temporada de TV3
323-00061/13

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 14664 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vi-
cent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els criteris per planificar la nova temporada de TV3.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2021
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’arrencada de temporada del canal Super3
323-00062/13

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 14665 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vi-
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cent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’arrencada de temporada del canal Super3.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2021
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la promoció del català a TV3
323-00063/13

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 14666 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vi-
cent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la promoció del català a TV3.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2021
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la planificació de la nova 
temporada de l’emissora
323-00064/13

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 14667 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül 
Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els criteris per planificar la nova temporada de Catalunya Ràdio.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2021
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el control de despesa dels fons que es lliuren a les 
productores
323-00065/13

ANUNCI: ANNA GRAU ARIAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 14668 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Anna Grau Arias, diputada, Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament 
del Parlament, presenten al Sr. Vicent Sanchis, director de TV3, la pregunta següent, 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina mena de control de despesa fa TV3 sobre la manera com es gasten els 

fons que entrega a les productores?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2021
Anna Grau Arias, diputada; Ignacio Martín Blanco, portaveu, GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la informació de TV3 relativa a les declaracions de 
la consellera de Recerca i Universitats respecte a l’Assemblea per a 
una Escola Bilingüe a Catalunya
323-00066/13

ANUNCI: ANNA GRAU ARIAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 14669 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Anna Grau Arias, diputada, Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament 
del Parlament, presenten al Sr. Vicent Sanchis, director de TV3, la pregunta següent, 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina opinió li mereix l’actitud de TV3 en relació amb l’inadmissible atac de 

la consellera d’Universitats, Sra. Gemma Geis, a l’Assemblea per a una Escola Bi-
lingüe a Catalunya?

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2021
Anna Grau Arias, diputada; Ignacio Martín Blanco, portaveu, GP Cs
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	314-02285/13
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del Procicat per a mantenir tancats els locals d’oci nocturn
	314-02286/13
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions de joves al carrer per a consumir begudes alcohòliques registrades abans i després de tenir els locals d’oci nocturn tancats
	314-02287/13
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual al Baix Empordà
	314-02288/13
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb discapacitat intel·lectual que han sol·licitat places residencials al Baix Empordà
	314-02289/13
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual al Baix Empordà
	314-02290/13
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places del Servei de Teràpia Ocupacional i del Servei Ocupacional d’Inserció al Baix Empordà
	314-02291/13
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució als centres per a persones amb discapacitat intel·lectual al Baix Empordà
	314-02292/13
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera del Servei de Teràpia Ocupacional i el Servei Ocupacional d’Inserció al Baix Empordà
	314-02293/13
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús previst per al centre La Bòbila, de Palafrugell (Baix Empordà)
	314-02294/13
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redacció d’un document de programació dels serveis socials especialitzats de forma territorialitzada
	314-02295/13
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb tres altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a recuperar la cultura popular i tradicional
	314-02296/13
	Formulació: Jessica González Herrera, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de comunicació i treball conjunt amb les colles castelleres per a garantir mesures sanitàries i l’exercici del dret a la cultura
	314-02297/13
	Formulació: Jessica González Herrera, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la no adopció de mesures que permetin la recuperació de les activitats de la cultura popular i tradicional
	314-02298/13
	Formulació: Jessica González Herrera, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la viabilitat de l’activitat castellera amb la normativa adoptada per raons sanitàries
	314-02299/13
	Formulació: Jessica González Herrera, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departament de Cultura no ha definit un protocol que permeti fer castells sense límit de persones
	314-02300/13
	Formulació: Jessica González Herrera, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departament de Cultura no ha adoptat mesures de seguretat sanitària per a permetre que les colles castelleres facin llurs activitats
	314-02301/13
	Formulació: Jessica González Herrera, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a facilitar la celebració de les diades castelleres
	314-02302/13
	Formulació: Jessica González Herrera, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles que participaran el curs 2021-2022 en la pròrroga del pla pilot per a impartir religió islàmica
	314-02303/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles que participaran el curs 2021-2022 en la pròrroga del pla pilot per a impartir religió islàmica i que imparteixen també classes d’altres religions
	314-02304/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estudiants que rebran classes de religió islàmica el curs 2021-2022
	314-02305/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat al finançament de les classes de religió islàmica
	314-02306/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els elements valorats per a prorrogar el pla pilot per a impartir la religió islàmica el curs 2021-2022
	314-02307/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles que ofereixen classes d’àrab
	314-02308/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment de contractació dels professors de religió islàmica
	314-02310/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de construcció d’un nou edifici per al CAP de Guissona
	314-02311/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titularitat i la situació actuals de l’edifici del CAP de Guissona
	314-02312/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni de col·laboració entre l’Institut Català de la Salut i BonÀrea Agrupa pel que fa a l’ús d’espais i la prestació de serveis sanitaris
	314-02313/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la segregació és la millor resposta per a atendre les denúncies de dèficits de dotació en el personal i els recursos mèdics del CAP de Cervera
	314-02314/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de la creació de la nova àrea bàsica de salut de Guissona en els consultoris de les poblacions que s’hi integraran
	314-02315/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model de gestió del nou CAP de Guissona
	314-02316/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les entitats privades de salut que comparteixen instal·lacions al CAP de Guissona tindran presència al nou edifici
	314-02317/13
	Formulació: David Cid Colomer, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a resoldre els expedients concursals i evitar el col·lapse dels jutjats
	314-02318/13
	Formulació: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a resoldre els expedients d’execucions hipotecàries 
i evitar el col·lapse dels jutjats
	314-02319/13
	Formulació: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’aprovació dels estudis d’impacte ambiental per a la construcció d’una central hidroelèctrica a Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) i la Fatarella (Terra Alta)
	314-02320/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat dels permisos del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per a la construcció d’una central hidroelèctrica a Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) i la Fatarella (Terra Alta)
	314-02321/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions tingudes per a consensuar la construcció d’una central hidroelèctrica a Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) i la Fatarella (Terra Alta)
	314-02322/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut en la distribució dels ajuts a les universitats públiques
	314-02323/13
	Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats per la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut a les universitats públiques el 2020 i el 2021
	314-02324/13
	Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats en la distribució dels ajuts a les universitats públiques
	314-02325/13
	Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats per la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats a les universitats públiques el 2020 i el 2021
	314-02326/13
	Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge basal i el percentatge competitiu del finançament de les universitats públiques
	314-02327/13
	Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge basal i el percentatge competitiu del finançament dels centres de recerca
	314-02328/13
	Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de temporalitat laboral a les universitats
	314-02329/13
	Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de temporalitat laboral als centres de recerca
	314-02330/13
	Formulació: Pau Juvillà Ballester, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute viu d’Abastaments d’Aigua del Tordera relatiu al cànon amb l’Agència Catalana de l’Aigua
	314-02331/13
	Formulació: Marc Parés Franzi, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes matriculats a la formació professional pública a la demarcació de Barcelona el curs 2021-2022
	314-02332/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes matriculats a la formació professional pública a la demarcació de Tarragona el curs 2021-2022
	314-02333/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes matriculats a la formació professional pública a la demarcació de les Terres de l’Ebre el curs 2021-2022
	314-02334/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes matriculats a la formació professional pública a la demarcació de l’Alt Pirineu i Aran el curs 2021-2022
	314-02335/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes matriculats a la formació professional pública a la demarcació de la Catalunya Central el curs 2021-2022
	314-02336/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes matriculats a la formació professional pública a la demarcació de Girona el curs 2021-2022
	314-02337/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes matriculats a la formació professional pública a la demarcació de Lleida el curs 2021-2022
	314-02338/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes matriculats a la formació professional pública a la demarcació del Penedès el curs 2021-2022
	314-02339/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes matriculats a la formació professional pública el curs 2021-2022
	314-02340/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb un altre diputat del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de les campanyes de l’Institut Català de les Dones del 2017 ençà
	314-02341/13
	Formulació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no és possible d’interrompre voluntàriament l’embaràs amb el mètode quirúrgic a les comarques de Lleida
	314-02342/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el començament de la prestació del servei per a la interrupció voluntària de l’embaràs amb el mètode quirúrgic a la Clínica Mi NovAliança, de Lleida
	314-02343/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme perquè els hospitals públics de referència puguin prestar el servei d’interrupció voluntària de l’embaràs amb el mètode quirúrgic
	314-02344/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a afrontar l’objecció de consciència amb relació a l’avortament
	314-02345/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’una investigació amb relació a la participació d’un agent dels Mossos d’Esquadra en desnonaments duts a terme per l’empresa Desokupa
	314-02346/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris d’actuació del Departament d’Interior en les aglomeracions de persones entre el maig i el setembre del 2021
	314-02347/13
	Formulació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació de places per al nou curs en el calendari escolar
	314-02348/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles públiques i concertades a Reus (Baix Camp)
	314-02349/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de complementar la manca de places amb escoles concertades 
i privades a Reus (Baix Camp)
	314-02350/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’antelació amb què es va informar les famílies dels estudiants de batxillerat de la manca de places
	314-02351/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex de fracàs escolar del 2018 al 2020
	314-02352/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de fracàs escolar que representen els menors immigrants
	314-02353/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a frenar el fracàs escolar
	314-02354/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’abandonament escolar del 2018 al 2020
	314-02355/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’abandonament escolar que representen els menors immigrants
	314-02356/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a frenar l’abandonament escolar del 2018 al 2020
	314-02357/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspectors d’educació que han accedit a la plaça per oposició el 2020 i 2021
	314-02358/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspectors d’educació que estan en comissió de serveis o han accedit a la plaça amb caràcter temporal
	314-02359/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres dels tribunals de les oposicions d’accés a la inspecció educativa
	314-02360/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que adopta quan un inspector amonesta una escola
	314-02361/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures punitives adoptades contra les escoles i els instituts que tenen símbols independentistes o anticonstitucionals
	314-02362/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles concertades que aprofiten la sisena hora per a reforçar la llengua catalana i la llengua espanyola
	314-02363/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans de foment de lectura del Departament d’Educació
	314-02364/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’adquisicions literàries en català, espanyol i altres llengües de la xarxa de biblioteques públiques
	314-02365/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mòduls prefabricats destinats a centres educatius per al curs 2021-2022
	314-02366/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comarca que té més mòduls prefabricats destinats a centres educatius per al curs 2021-2022
	314-02367/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places d’escoles infantils que depenen de la Generalitat i dels ajuntaments
	314-02368/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute total amb els ajuntaments que gestionen escoles infantils públiques
	314-02369/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut del qüestionari per a conèixer l’estat emocional dels joves que farà el Departament d’Educació
	314-02370/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temari de les classes de religió islàmica
	314-02371/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’idioma en què s’impartiran les classes de religió islàmica
	314-02372/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les organitzacions islàmiques implicades en l’elecció del professorat i del contingut de l’assignatura de religió islàmica
	314-02373/13
	Formulació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació del termini per a la justificació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya als municipis
	314-02374/13
	Formulació: Maria Dolors Sabater i Puig, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de l’acord entre els treballadors i l’empresari de l’empresa Mopavid, de Badalona (Barcelonès)
	314-02375/13
	Formulació: Maria Dolors Sabater i Puig, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si pot exigir control de l’ús dels crèdits de l’Institut de Crèdit Oficial obtinguts per l’empresa Mopavid, de Badalona (Barcelonès)
	314-02376/13
	Formulació: Maria Dolors Sabater i Puig, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de construcció d’instituts a la zona de Girona
	314-02377/13
	Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a fer front a la situació d’emergència de l’Institut Escola Francesc Cambó i Batlle, de Verges (Baix Empordà)
	314-02378/13
	Formulació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient informatiu obert arran del suïcidi d’una alumna de l’Escola Pare Manyanet del barri de Sant Andreu, de Barcelona
	314-02379/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes si es confirma que hi va haver assetjament escolar en el cas del suïcidi d’una alumna de l’Escola Pare Manyanet del barri de Sant Andreu, de Barcelona
	314-02380/13
	Formulació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal de reforç als centres d’atenció primària el juliol i l’agost del 2021
	314-02381/13
	Formulació: Laia Estrada Cañón, del GP CUP-NCG

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades pel Servei Català de Trànsit per a l’operació tornada 
del 4 i el 5 de setembre de 2021
	314-02382/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures addicionals adoptades per a garantir una circulació fluida després de l’aixecament dels peatges de les autopistes
	314-02383/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració del Servei Català de Trànsit de l’operació tornada del 4 i el 5 de setembre de 2021
	314-02384/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la influència de l’aixecament dels peatges en la mobilitat
	314-02385/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir la mobilitat en les jornades d’alta ocupació viària
	314-02386/13
	Formulació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
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