
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les seves perspectives 
financeres en el context de crisi sanitària
311-01527/12
Substanciació 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les restriccions pressu-
postàries que ha adoptat el Departament de la Presidència davant de la crisi sanitària
311-01528/12
Substanciació 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la capacitat de decisió 
en l’atorgament de crèdits per part de l’Institut Català de Finances a les entitats fi-
nanceres amb les quals subscrigui un acord
311-01534/12
Substanciació 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la proposta de Catalunya 
En Comú - Podem de modificar els pressupostos un cop aprovats per a incloure-hi 
un pla de rescat social i econòmic
311-01535/12
Substanciació 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’opinió del vicepresi-
dent del Govern i conseller d’Economia i Hisenda amb relació a la gestió de la crisi 
de les residències per a la gent gran
311-01536/12
Substanciació 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el plantejament del 
Departament d’Economia i Hisenda per a iniciar un procés de simplificació admi-
nistrativa per a fomentar la inversió després de la crisi de la Covid-19 i sobre les 
mesures de política fiscal expansiva
311-01537/12
Substanciació 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’exigir al 
Govern de l’Estat un increment dels recursos mitjançant la reducció del dèficit fiscal, 
el pagament del deute històric o altres mesures que trenquin les limitacions estatals
311-01538/12
Substanciació 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions i les 
propostes per a fer un canvi en els criteris de despesa pressupostària i poder in-
crementar els recursos destinats a universitats i recerca
311-01539/12
Substanciació 18
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’adopció de mesures 
per a incorporar els recursos sanitaris privats a la sanitat pública, per a posar en 
mans públiques els serveis bàsics i els recursos estratègics i per a posar la produc-
ció i l’economia al servei de les persones
311-01545/12
Substanciació 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació amb els 
ens locals en l’adopció i l’aplicació de les mesures davant la crisi de la Covid-19 i 
sobre les necessitats que han manifestat
311-01546/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la funció dels mitjans 
de comunicació en la crisi de la Covid-19
311-01547/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impacte de les mesures 
adoptades en les dones davant la crisi de la Covid-19, especialment en el col·lectiu 
de dones en situació de més vulnerabilitat
311-01548/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús que es fa dels mit-
jans, de les instal·lacions i del personal de la sanitat privada
311-01564/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual el De-
partament de Salut no assumeix les competències de les residències de gent gran
311-01565/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les condicions de tre-
ball dels professionals sanitaris durant la crisi de la Covid-19
311-01566/12
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació dels 
serveis de salut i dels serveis socials per a afrontar la pandèmia
311-01567/12
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el balanç del confina-
ment a Igualada (Anoia) i la conca d’Òdena
311-01568/12
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual no 
s’ha plantejat fer ús de la renda garantida de ciutadania per a donar resposta a les 
necessitats d’ingressos mínims que genera la crisi per la Covid-19
311-01575/12
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adopta-
des per a controlar l’elevat nombre d’expedients de regulació temporal d’ocupació 
de força major
311-01576/12
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a prevenir la violència contra els infants durant el confinament i per a detectar i 
atendre els casos de maltractament i abús, i sobre les actuacions fetes als centres 
residencials d’acció educativa
311-01580/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els contactes amb el 
Govern de l’Estat per a posar en marxa mesures extraordinàries de regularització 
per a garantir els drets de les persones migrades que fa anys que l’esperen i per a 
afavorir-ne la contractació en sectors laborals emergents
311-01581/12
Substanciació 21
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació entre 
els departaments d’Afers Socials i Famílies i Salut per a la medicalització de les re-
sidències i les derivacions que siguin necessàries
311-01582/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual es 
permet que la gent gran de les residències pugui sortir-ne sense garantir el negatiu 
en Covid-19 tant de la gent gran com dels familiars amb qui han de conviure
311-01585/12
Substanciació 21

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 els trets físics de les 
persones no catalanoparlants
311-01494/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els trets físics de les 
persones catalanoparlants
311-01495/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència de trets 
físics que permetin diferenciar les persones catalanoparlants de les que no ho són
311-01496/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les diferències antro-
pològiques entre els nascuts a Catalunya i els que no hi han nascut
311-01497/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de l’ar-
ticle 53 de la Constitució espanyola per la campanya «No em canviïs la llengua»
311-01498/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació entre els trets 
físics o l’accent i la llengua que una persona parla
311-01499/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si una persona cata-
lanoparlant té dret a parlar en la llengua que triï sense coaccions
311-01500/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si tothom té dret a can-
viar de llengua quan ho consideri oportú
311-01501/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la campanya que insta 
a renunciar a la lliure elecció de la llengua
311-01502/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la defensa de les llen-
gües oficials
311-01503/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la consideració de l’es-
panyol com a llengua que uneix, iguala i agermana
311-01504/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 27
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les seves perspectives 
financeres en el context de crisi sanitària
311-01527/12
Anunci: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les restriccions pressu-
postàries que ha adoptat el Departament de la Presidència davant de la crisi sanitària
311-01528/12
Anunci: Esperanza García González, del SP PPC 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la capacitat de decisió 
en l’atorgament de crèdits per part de l’Institut Català de Finances a les entitats fi-
nanceres amb les quals subscrigui un acord
311-01534/12
Anunci: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la proposta de Catalunya 
En Comú - Podem de modificar els pressupostos un cop aprovats per a incloure-hi 
un pla de rescat social i econòmic
311-01535/12
Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’opinió del vicepresi-
dent del Govern i conseller d’Economia i Hisenda amb relació a la gestió de la crisi 
de les residències per a la gent gran
311-01536/12
Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el plantejament del 
Departament d’Economia i Hisenda per a iniciar un procés de simplificació admi-
nistrativa per a fomentar la inversió després de la crisi de la Covid-19 i sobre les 
mesures de política fiscal expansiva
311-01537/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’exigir al 
Govern de l’Estat un increment dels recursos mitjançant la reducció del dèficit fiscal, 
el pagament del deute històric o altres mesures que trenquin les limitacions estatals
311-01538/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions i les 
propostes per a fer un canvi en els criteris de despesa pressupostària i poder in-
crementar els recursos destinats a universitats i recerca
311-01539/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’adopció de mesures 
per a incorporar els recursos sanitaris privats a la sanitat pública, per a posar en 
mans públiques els serveis bàsics i els recursos estratègics i per a posar la produc-
ció i l’economia al servei de les persones
311-01545/12
Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació amb els 
ens locals en l’adopció i l’aplicació de les mesures davant la crisi de la Covid-19 i 
sobre les necessitats que han manifestat
311-01546/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la funció dels mitjans 
de comunicació en la crisi de la Covid-19
311-01547/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impacte de les mesures 
adoptades en les dones davant la crisi de la Covid-19, especialment en el col·lectiu 
de dones en situació de més vulnerabilitat
311-01548/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 33
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual no 
s’utilitzaven els llits dels centres sanitaris privats i de les mútues d’accident de treball 
si el 30 de març de 2020 no hi havia llits disponibles en el sistema sanitari públic
311-01562/12
Anunci: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús que es fa dels mit-
jans, de les instal·lacions i del personal de la sanitat privada
311-01564/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual el De-
partament de Salut no assumeix les competències de les residències de gent gran
311-01565/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les condicions de tre-
ball dels professionals sanitaris durant la crisi de la Covid-19
311-01566/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació dels 
serveis de salut i dels serveis socials per a afrontar la pandèmia
311-01567/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el balanç del confina-
ment a Igualada (Anoia) i la conca d’Òdena
311-01568/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual no 
s’ha plantejat fer ús de la renda garantida de ciutadania per a donar resposta a les 
necessitats d’ingressos mínims que genera la crisi per la Covid-19
311-01575/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adopta-
des per a controlar l’elevat nombre d’expedients de regulació temporal d’ocupació 
de força major
311-01576/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a prevenir la violència contra els infants durant el confinament i per a detectar i 
atendre els casos de maltractament i abús, i sobre les actuacions fetes als centres 
residencials d’acció educativa
311-01580/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els contactes amb el 
Govern de l’Estat per a posar en marxa mesures extraordinàries de regularització 
per a garantir els drets de les persones migrades que fa anys que l’esperen i per a 
afavorir-ne la contractació en sectors laborals emergents
311-01581/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació entre 
els departaments d’Afers Socials i Famílies i Salut per a la medicalització de les re-
sidències i les derivacions que siguin necessàries
311-01582/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual es 
permet que la gent gran de les residències pugui sortir-ne sense garantir el negatiu 
en Covid-19 tant de la gent gran com dels familiars amb qui han de conviure
311-01585/12
Anunci: Carles Riera Albert, juntament amb un altre diputat del SP CUP-CC 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els expedients sancio-
nadors incoats per infraccions de la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la segu-
retat ciutadana
311-01593/12
Anunci: Carles Riera Albert, juntament amb una altra diputada del SP CUP-CC 38
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’activació i la gestió 
del Pla territorial de protecció civil de Catalunya
311-01594/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a fer front a l’increment de trucades al servei d’emergències 112
311-01595/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a reduir el trànsit
311-01596/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de protec-
ció davant la Covid-19 que s’han adoptat en l’àmbit de la seguretat
311-01607/12
Anunci: Esperanza García González, del SP PPC 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració dels 
bombers i de Protecció Civil amb les autoritats sanitàries
311-01608/12
Anunci: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’eficàcia del dispositiu 
policial per a garantir el confinament
311-01609/12
Anunci: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que ha 
pres el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb 
relació a la situació de les organitzacions catalanes que treballen a l’exterior
311-01610/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que ha 
pres el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a 
protegir de la pandèmia els treballadors de les delegacions del Govern a l’exterior
311-01611/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el coneixement i l’anàlisi 
per part del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
de les mesures que han pres altres governs amb relació a la pandèmia de la Co-
vid-19 i les seves conseqüències
311-01612/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la proposta per a afron-
tar l’emergència de la Covid-19 en els territoris sahrauís i palestins i altres zones 
en conflicte
311-01613/12
Anunci: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la proposta per a fa-
cilitar el retorn dels joves residents a l’exterior que han hagut de viure l’emergència 
provocada per la Covid-19 fora de Catalunya
311-01614/12
Anunci: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’acceptació del su-
port de Cuba per a assolir una resposta més eficient a la crisi sanitària provocada 
per la Covid-19
311-01619/12
Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC 44

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients en la carrera pro-
fessional d’un agent dels Mossos d’Esquadra
314-06998/12
Formulació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC 44
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals les trucades 
al telèfon 061 no són gratuïtes
314-06999/12
Formulació: Jorge Soler González, juntament amb un altre diputat del GP Cs 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l’increment dels de-
lictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals
314-07000/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l’increment dels de-
lictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals al Vendrell (Baix Penedès)
314-07001/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l’increment dels de-
lictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals a Cambrils (Baix Camp) i a Tortosa 
(Baix Ebre)
314-07002/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades amb re-
lació a les investigacions dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals i a 
l’acompanyament de les víctimes
314-07003/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades de preven-
ció de les violències sexuals al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre
314-07004/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat i viabilitat econòmica 
de la Passió Medieval de Cervera (Segarra)
314-07005/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empara de les administracions 
catalanes a la Passió Medieval de Cervera (Segarra) per a evitar-ne la desaparició
314-07006/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vies de suport a l’Associació 
de la Passió Medieval o a la Paeria de Cervera (Segarra) per a garantir la pervivèn-
cia de la representació
314-07007/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el material per a salvaguardar la 
salut dels professionals del Servei Català de la Salut que atenen persones afecta-
des pel coronavirus
314-07008/12
Formulació: Jorge Soler González, juntament amb un altre diputat del GP Cs 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preventives del De-
partament de Justícia per a evitar la propagació de la Covid-19
314-07009/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a ga-
rantir que els espais de les seus judicials compleixin la normativa i les condicions 
de salubritat per a evitar el contagi de la Covid-19
314-07010/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos de Covid-19 
diagnosticats a les presons
314-07011/12
Formulació: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de reunions extra-
ordinàries del Departament de Justícia amb el Comitè de Salut i Seguretat Laboral 
dels funcionaris de presons
314-07012/12
Formulació: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs 53
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de prevenció, detec-
ció, aïllament i guarició davant de la Covid-19
314-07013/12
Formulació: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el material de protecció proporci-
onat als interns de les presons contagiats per la Covid-19
314-07014/12
Formulació: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els sistemes de detecció del coro-
navirus en persones que accedeixen als centres d’internament
314-07015/12
Formulació: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a aplicar les 
mesures necessàries per a garantir la higiene i la prevenció davant de la Covid-19 
als jutjats i altres centres de treball
314-07016/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preventives adopta-
des per a evitar la propagació de la Covid-19 als punts de trobada familiar i altres 
seus i oficines públiques
314-07017/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cursos de formació i prevenció 
sobre la Covid-19 impartits als funcionaris de presons
314-07018/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació del Departament de 
Justícia amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la Fiscalia Superior de 
Catalunya per la crisi de la Covid-19
314-07019/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors públics 
afectats per la Covid-19 en l’exercici de llur treball
314-07020/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors dels cen-
tres de treball i residències afectats per la crisi del coronavirus
314-07021/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha dotat el Cos de Mossos 
d’Esquadra amb els mitjans de protecció per a evitar el contagi de la Covid-19
314-07022/12
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de suspendre les proves 
físiques de la convocatòria de places per al Cos de Mossos d’Esquadra 2019-2020
314-07023/12
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la provisió de material sanitari als 
centres de salut i la substitució del personal sanitari confinat per contagi de la Co-
vid-19
314-07024/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a reduir 
l’impacte econòmic per la crisi del coronavirus
314-07025/12
Formulació: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i volun-
taris que assisteixen les persones sense llar que estan afectats per la Covid-19 i 
sobre les mesures adoptades als centres d’acolliment davant la crisi pel coronavirus
314-07026/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 62
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de Covid-19 al Centre 
Sociosanitari Frederica Montseny, de Viladecans (Baix Llobregat)
314-07027/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de prevenció de ris-
cos laborals per als treballadors que estan de cara al públic i per als agents dels 
cossos policials
314-07028/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contracte amb l’empresa Basic 
Devices per a la compra de material sanitari
314-07029/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’empresa Basic Devices està 
registrada a la Generalitat
314-07030/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment administratiu pel 
qual es va fer el contracte amb l’empresa Basic Devices per a la compra de mate-
rial sanitari
314-07031/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el detall de la compra de material 
sanitari a l’empresa Basic Devices arran de la crisi provocada per la Covid-19
314-07032/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es va aturar el 
pagament a l’empresa Basic Devices per la compra de material sanitari
314-07033/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es va escollir 
l’empresa Basic Devices per a la compra de material sanitari
314-07034/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació d’una denúncia als 
Mossos d’Esquadra per presumpta estafa de l’empresa Basic Devices en la compra 
de material sanitari
314-07035/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’ha aturat el 
contracte amb l’empresa Basic Devices per a la compra de material sanitari després 
de la presentació d’una denúncia per presumpte frau
314-07036/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada de la denúncia a l’em-
presa Basic Devices per presumpte frau en la compra de material sanitari
314-07037/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació aportada per l’em-
presa Basic Devices per a refutar el presumpte frau en la compra de material sanitari
314-07038/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de la compra de 
material sanitari a l’empresa Basic Devices després de la denúncia presentada per 
presumpte frau
314-07039/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses amb què ha contactat 
per a la compra de material sanitari per a afrontar la Covid-19
314-07040/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 68
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disponibilitat de llits hospitalaris 
i el mecanisme jurídic pel qual els centres i establiments sanitaris privats i hotels 
es posen a disposició del Departament de Salut i sobre les causes de la manca de 
materials i d’equips de protecció individual a la sanitat pública
314-07041/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats financeres que han 
contactat amb l’Institut Català de Finances per donar préstecs amb el 75% d’aval 
garantit per l’acord subscrit amb Avalis Catalunya SGR
314-07042/12
Formulació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides destinades a garantir 
la suficiència alimentària dels alumnes d’educació infantil, primària i secundària du-
rant el període de tancament dels centres per la Covid-19
314-07043/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i joves en situa-
ció de vulnerabilitat social que són objecte de la garantia de suficiència alimentària 
durant el període de tancament dels centres educatius per la Covid-19
314-07044/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de garantir la suficiència 
alimentària dels infants i joves durant el període de tancament dels centres educa-
tius per la Covid-19
314-07045/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària destina-
da a compensar els ajuts de menjador en l’educació primària durant el període de 
tancament dels centres educatius per la Covid-19
314-07046/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes beneficiaris 
d’ajuts de menjador
314-07047/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es van posar a dis-
posició dels ajuntaments les targetes moneder que han de compensar les beques 
menjador durant el període de tancament dels centres educatius per la Covid-19
314-07048/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Educació té 
constància de les adreces o telèfons de contacte correctes de les famílies benefi-
ciàries dels ajuts de menjador durant el període de tancament dels centres educa-
tius per la Covid-19
314-07049/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud als ajuntaments en-
carregats de distribuir les targetes moneder a les famílies receptores de beques 
menjador de fer-los signar algun document
314-07050/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de no haver autoritzat 
l’obertura dels centres educatius perquè els ajuntaments poguessin fer una distri-
bució més ràpida i eficient de les targetes moneder durant el període de tancament 
dels centres per la Covid-19
314-07051/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de no haver destinat per-
sonal del Departament d’Educació a distribuir les targetes moneder durant el període 
de tancament dels centres educatius per la Covid-19
314-07052/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 75
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de la partida pressu-
postària del Govern espanyol destinada a ajuts alimentaris a infants en situació de 
vulnerabilitat per a garantir-ne la suficiència durant el període de tancament dels 
centres educatius per la Covid-19
314-07053/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera en què es farà la recàr-
rega de les targetes moneder per les beques de menjador en cas que l’estat d’alar-
ma es prolongui
314-07054/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa per la qual no es va optar 
per fer arribar els ajuts de menjador mitjançant una recàrrega directa al telèfon o 
una transferència bancària a les famílies beneficiàries
314-07055/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de posar a disposició 
de les famílies un canal de televisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals per a compensar la bretxa digital educativa durant el període de tancament 
dels centres educatius per la Covid-19
314-07056/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a afron-
tar la bretxa digital educativa i compensar les mancances tecnològiques de moltes 
llars amb infants
314-07057/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de subvencionar o bo-
nificar els contractes de connexió de senyal Wi-Fi a les famílies vulnerables durant 
el confinament per la Covid-19
314-07058/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions donades als docents 
i al personal d’administració i serveis amb relació al teletreball durant l’estat d’alarma
314-07059/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels docents substituts 
que han acabat el període assignat al nomenament i no poden optar a un lloc men-
tre es mantingui el tancament dels centres
314-07060/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment dels contractes 
amb els prestadors de serveis de vetlladors durant i després de l’estat d’alarma
314-07061/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible suspensió dels con-
tractes amb les empreses de transport i de menjador escolar durant l’estat d’alarma
314-07062/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de les empreses que 
presten el servei d’escola bressol municipal durant l’estat d’alarma
314-07063/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de la presència de perso-
nes infectades per coronavirus a les residències de gent gran de Capellades (Anoia) 
i Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)
314-07064/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 81
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de residents morts per 
coronavirus a les residències de gent gran de Capellades (Anoia) i Olesa de Mont-
serrat (Baix Llobregat) i dels que n’han mort als hospitals als quals han estat derivats
314-07065/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha fet una inversió especial a 
la residència de gent gran d’Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) per a tractar-ne 
els residents amb coronavirus com s’ha fet a Capellades (Anoia)
314-07066/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la petició de l’Ajuntament d’Olesa 
de Montserrat (Baix Llobregat) de resoldre la manca de personal a la residència de 
gent gran Santa Oliva
314-07067/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol que han de seguir les 
residències de gent gran a l’hora de comunicar una infecció per coronavirus
314-07068/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què el Departament de 
Salut es va fer càrrec de la situació de les residències de gent gran de Capellades 
(Anoia) i Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) i els motius pels quals ho va fer
314-07069/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos sanitaris destinats a les 
àrees bàsiques de salut de Capellades (Anoia) i Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)
314-07070/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de professionals sa-
nitaris als centres residencials durant el període de confinament per la Covid-19
314-07071/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de la reducció del 100% 
al 85% de l’aportació per plaça finançada en les factures a entitats i empreses ges-
tores de centres de serveis socials en cas de tancament
314-07072/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els sectors afectats per la reduc-
ció del 100% al 85% de l’aportació per plaça finançada en les factures a entitats i 
empreses gestores de centres de serveis socials en cas de tancament
314-07073/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la decisió de reduir del 100% 
al 85% l’aportació per plaça finançada en les factures a entitats i empreses gesto-
res de centres de serveis socials en cas de tancament s’ha acordat amb el sector
314-07074/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de la reducció del 100% 
al 85% de l’aportació per plaça finançada en el salari dels treballadors socials afec-
tats pel tancament de centres i que ara atenen els usuaris a domicili i reforcen els 
serveis d’atenció social bàsica dels municipis
314-07075/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la liquidació pendent a entitats ges-
tores de serveis socials, residencials i assistencials corresponent al 2019
314-07076/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de procediment que es va 
realitzar en el contracte amb l’empresa Basic Devices per a la compra de material 
sanitari
314-07077/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 88
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comprovació de la solvència i 
els antecedents de l’empresa Basic Devices
314-07078/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació tècnica de l’adjudi-
cació a l’empresa Basic Devices de la compra de material sanitari per valor de 35 
milions d’euros
314-07079/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació de 35 milions d’eu-
ros a una empresa que porta més de quatre anys sense acreditar cap activitat i on 
només consta un treballador
314-07080/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es tenia coneixement que a l’ad-
judicar un contracte a l’empresa Basic Devices, es feia un encàrrec a una Societat 
d’Inversió de Capital Variable, que opera des d’un paradís fiscal com Luxemburg
314-07081/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la garantia de la seguretat jurídica i 
financera del contracte a l’empresa Basic Devices per a la compra de material sanitari
314-07082/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació contractual amb les em-
preses de Josep Maria Parellada o Roger Parellada
314-07083/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha contactat amb la cartera de 
proveïdors del Departament de Salut per aconseguir material sanitari amb urgència
314-07084/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació d’haver efectuat una 
operació amb sospites de frau
314-07085/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és procedent el fet de declinar 
fer aclariments en roda de premsa sobre el contracte amb l’empresa Basic Devices
314-07086/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data des que l’Institut Català de 
la Salut efectua la compra agregada del material de protecció del personal sanitari 
i en fa la distribució als hospitals
314-07087/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les compres i la distribució de ma-
terial sanitari efectuades per l’empresa pública Logaritme Serveis Logístics
314-07088/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució de material de pro-
tecció als centres sanitaris
314-07089/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de l’endarreriment en l’ad-
judicació de la darrera compra ordinària de material de protecció per al personal 
sanitari d’octubre del 2019 al 27 de febrer de 2020
314-07090/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mascaretes, guants 
i equips de protecció individuals comprats per l’Institut Català de la Salut abans i 
despès que es declarés la situació de pandèmia per la Covid-19
314-07091/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 95
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es considera eficient la provisió 
de material de protecció per al personal sanitari
314-07092/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de reacció en la pro-
visió de material de protecció per al personal sanitari quan l’alerta per la Covid-19 
ja arribava a Catalunya
314-07093/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment d’agilitat en les com-
pres de material als hospitals per fer front a la pandèmia
314-07094/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les proves pilots de videoconferèn-
cies entre interns i familiars als centres penitenciaris i la situació al Centre Peniten-
ciari de dones de Barcelona-Wad Ras entre el 15 i el 22 de març del 2020
314-07095/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats dels estudis epide-
miològics a Igualada i a la Conca d’Òdena (Anoia)
314-07096/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris tècnics que va servir 
per a decidir canviar l’estat de confinament a Igualada i a la Conca d’Òdena (Anoia)
314-07097/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es va acusar en 
concret a una professional sanitària de ser la pacient O d’infecció per coronavirus 
a Igualada (Anoia)
314-07098/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha demostrat que el focus de 
la Covid-19 d’Igualada (Anoia) es va produir en un sopar
314-07099/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les contradiccions entre les de-
claracions a les rodes de premsa de la consellera de Salut i els professionals de 
l’Hospital d’Igualada
314-07100/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual la consellera de 
Salut no va protegir els professionals de l’Hospital d’Igualada
314-07101/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’ha facilitat 
informació detallada als ajuntaments afectats de l’estat del confinament i l’evolució 
dels contagis a Igualada i a la Conca d’Òdena (Anoia)
314-07102/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de nous professionals 
sanitaris incorporats a l’Hospital d’Igualada
314-07103/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació de professionals 
de l’Hospital de Bellvitge a la direcció de l’Hospital d’Igualada
314-07104/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si existeixen diferències entre les 
dades de la Conca d’Òdena (Anoia) recollides per l’Hospital d’Igualada i pel Depar-
tament de Salut
314-07105/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 101
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de l’alt índex de mortalitat 
amb relació als contagiats per la Covid-19 a la Conca d’Òdena (Anoia)
314-07106/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual s’han sol·licitat 
expedients de regulació temporal d’ocupació en empreses de transport sanitari i en 
alguns centres assistencials després de la publicació de la Resolució SLT/746/2020
314-07107/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i les dates dels contrac-
tes per la compra de material sanitari per grip habitual durant el 2020
314-07108/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i les dates dels con-
tractes per la compra de material sanitari en previsió de la Covid-19 durant el 2020
314-07109/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i les dates dels contrac-
tes per a la compra de material sanitari un cop l’epidèmia ja estava arrelada
314-07110/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el vicepresident 
del Govern i la consellera de Salut van visitar el centre del Servei d’Emergències 
Mèdiques quan ja era evident que calia evitar els desplaçaments
314-07111/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha fet un estudi del funciona-
ment de l’atenció telefònica a través del 061 i el 112 i els centres d’atenció primària 
davant la Covid-19
314-07112/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mancances i errors en el fun-
cionament de l’atenció telefònica a través del 061 i el 112 i els centres d’atenció 
primària davant la Covid-19
314-07113/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges interns re-
sidents, estudiants de darrer any de l’àmbit de la salut i professionals jubilats que 
s’han incorporat al sistema sanitari per fer front a la Covid-19 el març i abril del 2020
314-07114/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de la central de compres 
Logaritme davant la Covid-19
314-07115/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients de regulació temporal 
d’ocupació que s’han fet durant l’estat d’alarma decretat pel Covid-19
314-07116/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients de regulació tempo-
ral d’ocupació que s’han presentat al sistema sanitari privat durant l’estat d’alarma 
decretat pel Covid-19
314-07117/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no recomana el 
seguiment de RTVE per a completar l’oferta pública educativa
314-07118/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 107
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les mesures preses per a 
protegir ells treballadors de Catalunya Ràdio de la Covid-19
325-00077/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 108

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el protocol a seguir en el 
cas que algun dels seus treballadors doni positiu en coronavirus
325-00078/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 108

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les mesures preses per a 
protegir ells treballadors de TV3 de la Covid-19
325-00079/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 109

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els motius per readmetre 
Toni Albà com a col·laborador
325-00080/12
Formulació: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 109
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
seves perspectives financeres en el context de crisi sanitària
311-01527/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 06.04.2020, DSPC-C 471.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
restriccions pressupostàries que ha adoptat el Departament de la 
Presidència davant de la crisi sanitària
311-01528/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 07.04.2020, DSPC-C 472.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
capacitat de decisió en l’atorgament de crèdits per part de l’Institut 
Català de Finances a les entitats financeres amb les quals subscrigui 
un acord
311-01534/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 06.04.2020, DSPC-C 471.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la proposta de Catalunya En Comú - Podem de modificar els 
pressupostos un cop aprovats per a incloure-hi un pla de rescat 
social i econòmic
311-01535/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 06.04.2020, DSPC-C 471.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’opinió 
del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda amb 
relació a la gestió de la crisi de les residències per a la gent gran
311-01536/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 06.04.2020, DSPC-C 471.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
plantejament del Departament d’Economia i Hisenda per a iniciar 
un procés de simplificació administrativa per a fomentar la inversió 
després de la crisi de la Covid-19 i sobre les mesures de política 
fiscal expansiva
311-01537/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 06.04.2020, DSPC-C 471.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
previsió d’exigir al Govern de l’Estat un increment dels recursos 
mitjançant la reducció del dèficit fiscal, el pagament del deute 
històric o altres mesures que trenquin les limitacions estatals
311-01538/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 06.04.2020, DSPC-C 471.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
previsions i les propostes per a fer un canvi en els criteris de 
despesa pressupostària i poder incrementar els recursos destinats a 
universitats i recerca
311-01539/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 06.04.2020, DSPC-C 471.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’adopció de mesures per a incorporar els recursos sanitaris privats 
a la sanitat pública, per a posar en mans públiques els serveis bàsics 
i els recursos estratègics i per a posar la producció i l’economia al 
servei de les persones
311-01545/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 07.04.2020, DSPC-C 472.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
coordinació amb els ens locals en l’adopció i l’aplicació de les 
mesures davant la crisi de la Covid-19 i sobre les necessitats que han 
manifestat
311-01546/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 07.04.2020, DSPC-C 472.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la funció 
dels mitjans de comunicació en la crisi de la Covid-19
311-01547/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 07.04.2020, DSPC-C 472.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’impacte de les mesures adoptades en les dones davant la crisi de la 
Covid-19, especialment en el col·lectiu de dones en situació de més 
vulnerabilitat
311-01548/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 07.04.2020, DSPC-C 472.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús que 
es fa dels mitjans, de les instal·lacions i del personal de la sanitat 
privada
311-01564/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió de Salut, tinguda el 08.04.2020, DSPC-C 473.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu 
pel qual el Departament de Salut no assumeix les competències de 
les residències de gent gran
311-01565/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió de Salut, tinguda el 08.04.2020, DSPC-C 473.



BOPC 582
15 d’abril de 2020

1.25.10. Preguntes orals en comissió 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
condicions de treball dels professionals sanitaris durant la crisi de la 
Covid-19
311-01566/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió de Salut, tinguda el 08.04.2020, DSPC-C 473.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
coordinació dels serveis de salut i dels serveis socials per a afrontar 
la pandèmia
311-01567/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió de Salut, tinguda el 08.04.2020, DSPC-C 473.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
balanç del confinament a Igualada (Anoia) i la conca d’Òdena
311-01568/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27 de la Comissió de Salut, tinguda el 08.04.2020, DSPC-C 473.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu 
pel qual no s’ha plantejat fer ús de la renda garantida de ciutadania 
per a donar resposta a les necessitats d’ingressos mínims que 
genera la crisi per la Covid-19
311-01575/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, tinguda el 09.04.2020, 
DSPC-C 474.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a controlar l’elevat nombre d’expedients de 
regulació temporal d’ocupació de força major
311-01576/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, tinguda el 09.04.2020, 
DSPC-C 474.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a prevenir la violència contra els infants 
durant el confinament i per a detectar i atendre els casos de 
maltractament i abús, i sobre les actuacions fetes als centres 
residencials d’acció educativa
311-01580/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, tinguda el 09.04.2020, 
DSPC-C 474.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
contactes amb el Govern de l’Estat per a posar en marxa mesures 
extraordinàries de regularització per a garantir els drets de les 
persones migrades que fa anys que l’esperen i per a afavorir-ne la 
contractació en sectors laborals emergents
311-01581/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, tinguda el 09.04.2020, 
DSPC-C 474.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
coordinació entre els departaments d’Afers Socials i Famílies i Salut 
per a la medicalització de les residències i les derivacions que siguin 
necessàries
311-01582/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, tinguda el 09.04.2020, 
DSPC-C 474.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu 
pel qual es permet que la gent gran de les residències pugui sortir-ne 
sense garantir el negatiu en Covid-19 tant de la gent gran com dels 
familiars amb qui han de conviure
311-01585/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, tinguda el 09.04.2020, 
DSPC-C 474.
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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 els trets 
físics de les persones no catalanoparlants
311-01494/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 58690 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 05.03.2020

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En la página web (https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-
campanya-No-em-canviis-la-llengua) donde se presenta la campaña «No em canviïs  
la llengua» se intenta concienciar a los catalanoparlantes para que no cambien la 
lengua cuando crean, y citando textualmente «ja sigui per l’accent o els trets físics, 
que el seu interlocutor no és nascut a Catalunya».

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son los rasgos físicos de los no catalanoparlantes?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2020
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els trets 
físics de les persones catalanoparlants
311-01495/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 58691 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 05.03.2020

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En la página web (https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-
campanya-No-em-canviis-la-llengua) donde se presenta la campaña «No em canviïs  
la llengua» se intenta concienciar a los catalanoparlantes para que no cambien la 
lengua cuando crean, y citando textualmente «ja sigui per l’accent o els trets físics, 
que el seu interlocutor no és nascut a Catalunya».

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son los rasgos físicos característicos de los catalanoparlantes?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2020
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-campanya-No-em-canviis-la-llengua
https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-campanya-No-em-canviis-la-llengua
https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-campanya-No-em-canviis-la-llengua
https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-campanya-No-em-canviis-la-llengua
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’existència de trets físics que permetin diferenciar les persones 
catalanoparlants de les que no ho són
311-01496/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 58692 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 05.03.2020

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En la página web (https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-
campanya-No-em-canviis-la-llengua) donde se presenta la campaña «No em canviïs  
la llengua» se intenta concienciar a los catalanoparlantes para que no cambien la 
lengua cuando crean, y citando textualmente «ja sigui per l’accent o els trets físics, 
que el seu interlocutor no és nascut a Catalunya».

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Existen rasgos físicos que permiten diferenciar entre catalanoparlantes y no 

catalanoparlantes, tal como da a entender la campaña?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2020
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
diferències antropològiques entre els nascuts a Catalunya i els que 
no hi han nascut
311-01497/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 58693 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 05.03.2020

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En la página web (https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-
campanya-No-em-canviis-la-llengua) donde se presenta la campaña «No em canviïs  
la llengua» se intenta concienciar a los catalanoparlantes para que no cambien la 
lengua cuando crean, y citando textualmente «ja sigui per l’accent o els trets físics, 
que el seu interlocutor no és nascut a Catalunya».

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuáles son las diferencias antropológicas entre los nacidos en Cataluña y los 

que han nacido en otros territorios?
2. ¿Cómo puede diferenciar un ciudadano catalanoparlante a los que no son ca-

talanoparlantes por el acento o los rasgos físicos?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2020
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-campanya-No-em-canviis-la-llengua
https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-campanya-No-em-canviis-la-llengua
https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-campanya-No-em-canviis-la-llengua
https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-campanya-No-em-canviis-la-llengua
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
compliment de l’article 53 de la Constitució espanyola per la 
campanya «No em canviïs la llengua»
311-01498/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 58694 i 60870 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 05.03.2020 

i 11.03.2020

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En la página web (https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-
la-campanya-No-em-canviis-la-llengua) se presenta la campaña «No em canviïs  
la llengua» que intenta concienciar a los catalanoparlantes para que no cambien la 
lengua cuando crean, citando textualmente «ja sigui per l’accent o els trets físics, 
que el seu interlocutor no és nascut a Catalunya», que por diferentes rasgos físicos 
se es o no catalán.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cree el Govern que es la mejor manera de dar cumplimiento al artículo 53 CE,  

que obliga a todos los poderes públicos a que todas sus actuaciones tengan la mayor 
eficacia posible de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2020
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
relació entre els trets físics o l’accent i la llengua que una persona 
parla
311-01499/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 58695 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 05.03.2020

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En la página web (https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-
campanya-No-em-canviis-la-llengua) donde se presenta la campaña «No em canviïs  
la llengua» se intenta concienciar a los catalanoparlantes para que no cambien la 
lengua cuando crean, y citando textualmente «ja sigui per l’accent o els trets físics, 
que el seu interlocutor no és nascut a Catalunya».

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Tal y como insinúa la campaña, ¿existe para el Govern de la Generalitat alguna 

relación entre rasgos físicos o acento y la lengua que un ciudadano habla?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2020
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-campanya-No-em-canviis-la-llengua
https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-campanya-No-em-canviis-la-llengua
https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-campanya-No-em-canviis-la-llengua
https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-campanya-No-em-canviis-la-llengua
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si una 
persona catalanoparlant té dret a parlar en la llengua que triï sense 
coaccions
311-01500/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 58696 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 05.03.2020

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En la página web (https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-
campanya-No-em-canviis-la-llengua) donde se presenta la campaña «No em canviïs  
la llengua» se intenta concienciar a los catalanoparlantes para que no cambien la 
lengua cuando crean, y citando textualmente «ja sigui per l’accent o els trets físics, 
que el seu interlocutor no és nascut a Catalunya».

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Tiene derecho un ciudadano catalanoparlante a mantener una conversación en 

la lengua que elija libremente sin verse coaccionado por el Govern de la Generalitat?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2020
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si 
tothom té dret a canviar de llengua quan ho consideri oportú
311-01501/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 58697 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 05.03.2020

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En la página web (https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-
campanya-No-em-canviis-la-llengua) donde se presenta la campaña «No em canvi-
ïs la llengua» se intenta concienciar a los catalanoparlantes para que no cambien la 
lengua cuando crean, y citando textualmente «ja sigui per l’accent o els trets físics, 
que el seu interlocutor no és nascut a Catalunya».

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Según el Govern de la Generalitat cualquier ciudadano tiene derecho a cam-

biar de lengua con su interlocutor libremente cuando lo considere oportuno?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2020
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-campanya-No-em-canviis-la-llengua
https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-campanya-No-em-canviis-la-llengua
https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-campanya-No-em-canviis-la-llengua
https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-campanya-No-em-canviis-la-llengua
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
campanya que insta a renunciar a la lliure elecció de la llengua
311-01502/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 58698 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 05.03.2020

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En la página web (https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-
campanya-No-em-canviis-la-llengua) donde se presenta la campaña «No em canviïs  
la llengua» se intenta concienciar a los catalanoparlantes para que no cambien la 
lengua cuando crean, y citando textualmente «ja sigui per l’accent o els trets físics, 
que el seu interlocutor no és nascut a Catalunya». Por otra parte, en la misma cam-
paña se dice defender la «llengua que ens uneix, que ens iguala, que ens agermana: 
La llengua catalana».

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Le parece al Govern de la Generalitat que la promoción de una campaña que 

insta a renunciar a la libre elección de la lengua con la que se expresa cualquier ciu-
dadano, es la manera de promover la mayor eficacia de los derechos y libertades de 
los ciudadanos y de las ciudadanas, como es el derecho a la libre elección de la len-
gua en Cataluña?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2020
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
defensa de les llengües oficials
311-01503/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 58699 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 05.03.2020

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En la página web (https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-
campanya-No-em-canviis-la-llengua) donde se presenta la campaña «No em canviïs  
la llengua» se intenta concienciar a los catalanoparlantes para que no cambien la 
lengua cuando crean, y citando textualmente «ja sigui per l’accent o els trets físics, 
que el seu interlocutor no es nascut a Catalunya». Por otra parte, en la misma cam-
paña se dice defender la «llengua que ens uneix, que ens iguala, que ens agermana: 
La llengua catalana».

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Debe defender el Govern de la Generalitat el resto de lenguas oficiales?
2. ¿Cómo lo hace?
3. ¿Cuántos recursos económicos y técnicos utiliza para su defensa y promoción?

https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-campanya-No-em-canviis-la-llengua
https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-campanya-No-em-canviis-la-llengua
https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-campanya-No-em-canviis-la-llengua
https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-campanya-No-em-canviis-la-llengua
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4. ¿Qué campañas ha realizado?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2020
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la consideració de l’espanyol com a llengua que uneix, iguala i 
agermana
311-01504/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 58700 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 05.03.2020

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En la página web (https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-
campanya-No-em-canviis-la-llengua) donde se presenta la campaña «No em canviïs  
la llengua» se intenta concienciar a los catalanoparlantes para que no cambien la 
lengua cuando crean, y citando textualmente «ja sigui per l’accent o els trets físics, 
que el seu interlocutor no és nascut a Catalunya». Por otra parte, en la misma cam-
paña se dice defender la «llengua que ens uneix, que ens iguala, que ens agermana: 
La llengua catalana».

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Para el Govern de la Generalitat que el español también es una lengua que 

nos une, iguala y hermana?
2. ¿Entiende el Govern de la Generalitat tiene la obligación de promocionar y di-

fundir también el español como lengua oficial de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2020
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
seves perspectives financeres en el context de crisi sanitària
311-01527/12

ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 61989 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 

03.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les perspectives de les finances de la Generalitat, atenent la situació 

generada per l’actual crisi sanitària?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2020
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-campanya-No-em-canviis-la-llengua
https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Presentacio-de-la-campanya-No-em-canviis-la-llengua
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
restriccions pressupostàries que ha adoptat el Departament de la 
Presidència davant de la crisi sanitària
311-01528/12

ANUNCI: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 61990 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines restriccions pressupostàries ha adoptat al Departament de la Presidèn-

cia, i les entitats adscrites, per a lliurar recursos davant la crisi sanitària generada 
pel Covid-19?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
capacitat de decisió en l’atorgament de crèdits per part de l’Institut 
Català de Finances a les entitats financeres amb les quals subscrigui 
un acord
311-01534/12

ANUNCI: MARIA SIRVENT ESCRIG, DEL SP CUP-CC

Reg. 62008 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 

03.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda
Maria Sirvent Escrig, Diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
L’article 3 del Decret 6/2020 i la disposició addicional segona del Decret 8/2020 

estableix que la generalitat destinarà fins a 750 milions d’euros com a garantia de 
l’aval prestat per Avalis i l’ICF a les entitats financeres amb les que subscrigui un 
acord.

– En aquest pressupost es preveuen 188 milions d’euros, ampliables als propers 
exercicis i que poden arribar fins a 1.000 milions d’euros, qui decidirà a qui s’ator-
guen aquests crèdits? l’ICF tindrà capacitat de decidir a qui s’atorguen els crèdits 
segons el retorn social i ambiental de l’activitat productiva que faci el deutor?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2020
Maria Sirvent Escrig, diputada SP CUP-CC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la proposta de Catalunya En Comú - Podem de modificar els 
pressupostos un cop aprovats per a incloure-hi un pla de rescat 
social i econòmic
311-01535/12

ANUNCI: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 62009 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 

03.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Catalunya necessita pressupostos i després modificacions per un pla de rescat 

social i econòmic. Des de Catalunya en Comú Podem estem disposats a negociar-ho 
amb el Govern. Com valora la nostra proposta?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’opinió 
del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda amb 
relació a la gestió de la crisi de les residències per a la gent gran
311-01536/12

ANUNCI: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 62010 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 

03.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com considera el Vicepresident que la Generalitat ha gestionat la crisi de les 

residències a Catalunya?

Palau del Parlament, 3 de març de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP



BOPC 582
15 d’abril de 2020

3.25.10. Preguntes orals en comissió 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
plantejament del Departament d’Economia i Hisenda per a iniciar 
un procés de simplificació administrativa per a fomentar la inversió 
després de la crisi de la Covid-19 i sobre les mesures de política 
fiscal expansiva
311-01537/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 62011 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 

03.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentar
– Com planteja el Departament d’Economia un procés de simplificació adminis-

trativa que fomenti la inversió per tal que l’economia torni a funcionar un cop pas-
sada aquesta situació i amb quines mesures de política fiscal expansiva pel període 
que ens ve o d’altres com la Llei de Segona Oportunitat?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
previsió d’exigir al Govern de l’Estat un increment dels recursos 
mitjançant la reducció del dèficit fiscal, el pagament del deute 
històric o altres mesures que trenquin les limitacions estatals
311-01538/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 62012 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 

03.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Tenint en compte que cal avançar cap a activitats d’alt valor afegit i de més 

elevades barreres d’entrada, quines previsions i propostes hi ha per fer un canvi de 
criteris de prioritats de despesa pressupostària i així poder incrementar recursos a 
les universitats i la recerca perquè sigui un motor de transferència cap a les activitats 
industrials, així com al Pacte Nacional per la Indústria?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
previsions i les propostes per a fer un canvi en els criteris de 
despesa pressupostària i poder incrementar els recursos destinats a 
universitats i recerca
311-01539/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 62013 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 

03.04.2020

A la Mesa de la 
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Està previst exigir a l’Estat un increment dels recursos que es rebran via re-

ducció del recurrent dèficit fiscal, o el pagament del deute històric, així com exigir 
a l’Estat aixecar la barrera de la regla de la despesa i poder fer servir el romanent 
de tresoreria per a inversió o trencar les limitacions estatals per acollir-se a endeu-
tament de la Generalitat en els mercats externs?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’adopció de mesures per a incorporar els recursos sanitaris privats 
a la sanitat pública, per a posar en mans públiques els serveis bàsics 
i els recursos estratègics i per a posar la producció i l’economia al 
servei de les persones
311-01545/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC

Reg. 62025 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals 
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Consellera, la crisi sanitària, econòmica i social provocada pel Covid-19, ha po-

sat de manifest la precarietat i les insuficiències dels nostres serveis públics, així 
com de la nostra estructura econòmica, productiva i laboral. Anys de retallades i 
polítiques públiques neoliberals han deixat el nostre País sense capacitat per a ga-
rantir i protegir els drets socials, econòmics i laborals dels nostres treballadors i tre-
balladores, ni per a disposar d’uns serveis públics forts i consistents, ni per a assolir 
una economia productiva sostenible i ecològica. I quan arriben embats i reptes com 
la pandèmia del Covid-19, que acceleren i aguditzen la crisi econòmica a la que ja 
ens abocàvem, resten a la vista, dramàticament, les febleses de les polítiques del seu 
Govern i dels que l’han precedit.

La resposta del seu Govern és l’apel·lació a la fatalitat i l’heroisme de la societat, 
l’endeutament de les administracions públiques i de les persones, assistencialisme 
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per a les treballadores, i eximir les grans empreses, la banca i el capital de les seves 
responsabilitats.

Consellera, per què el seu Govern, no ha pres mesures més valentes i fermes, in-
corporant tots els recursos sanitaris privats a la sanitat pública, posant en mans pú-
bliques els serveis bàsics i els recursos estratègics, posant la producció i l’economia 
al servei de les persones i la vida? Per què no fan que les empreses amb beneficis els 
destinin al manteniment del seus llocs de treball, per què no fan que el gran capital, 
la banca i l’IBEX 35 paguin la factura de la crisi? Això seria ara necessari per a fer 
front a la pandèmia, i serà imprescindible per a que la resposta a la crisi no torni a 
salvar bancs en lloc de persones.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
coordinació amb els ens locals en l’adopció i l’aplicació de les 
mesures davant la crisi de la Covid-19 i sobre les necessitats que han 
manifestat
311-01546/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 62026 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’impacte de les mesures adoptades en les dones, especialment aque-

lles en situació de més vulnerabilitat?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la funció 
dels mitjans de comunicació en la crisi de la Covid-19
311-01547/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 62027 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la coordinació amb el món local, especialment amb els ajunta-

ments, en l’adopció i aplicació de les mesures adoptades i quines necessitats s’han 
posat de manifest des del món local?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’impacte de les mesures adoptades en les dones davant la crisi de la 
Covid-19, especialment en el col·lectiu de dones en situació de més 
vulnerabilitat
311-01548/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 62028 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.04.2020

A la Mesa de la Comissió
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com es valora el paper que estan jugant els mitjans de comunicació?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu 
pel qual no s’utilitzaven els llits dels centres sanitaris privats i de les 
mútues d’accident de treball si el 30 de març de 2020 no hi havia llits 
disponibles en el sistema sanitari públic
311-01562/12

ANUNCI: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 62084 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 06.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut
Vidal Aragonés Chicharro, Diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió de Salut.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per què si a data 30 de març de 2020 hi havia manca de llits al sistema sani-

tari públic no s’utilitzaven els dels centres i establiments sanitaris privats i mútues 
d’accidents de treball?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús que 
es fa dels mitjans, de les instal·lacions i del personal de la sanitat 
privada
311-01564/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 62095 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 06.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parla-
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ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin ús estan fent dels mitjans, instal·lacions i personal de la sanitat privada?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu 
pel qual el Departament de Salut no assumeix les competències de 
les residències de gent gran
311-01565/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 62096 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 06.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per què no estan assumint la competència de les residències de gent gran des 

del Departament de Salut?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
condicions de treball dels professionals sanitaris durant la crisi de la 
Covid-19
311-01566/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 62097 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 06.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les condicions de treball dels professionals sanitaris en la crisi de la Co-

vid-19.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
coordinació dels serveis de salut i dels serveis socials per a afrontar 
la pandèmia
311-01567/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 62098 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 06.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la coordinació dels serveis de salut i els de serveis socials per fer front 

a la pandèmia.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
balanç del confinament a Igualada (Anoia) i la conca d’Òdena
311-01568/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 62099 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 06.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Salut
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el balanç del confinament d’Igualada i la conca d’Òdena.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu 
pel qual no s’ha plantejat fer ús de la renda garantida de ciutadania 
per a donar resposta a les necessitats d’ingressos mínims que 
genera la crisi per la Covid-19
311-01575/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 62106 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 07.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Per què no han plantejat fer ús de la Renda Garantida de Ciutadania per a do-
nar resposta a noves necessitats d’ingressos mínims que està generant la crisi del 
Coronavirus?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a controlar l’elevat nombre d’expedients de 
regulació temporal d’ocupació de força major
311-01576/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 62107 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 07.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures està portant a terme el Govern, concretament el Departament 

de Treball, per a controlar l’elevat percentatge dels ERTOs de força major per part 
d’algunes empreses a Catalunya?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a prevenir la violència contra els infants 
durant el confinament i per a detectar i atendre els casos de 
maltractament i abús, i sobre les actuacions fetes als centres 
residencials d’acció educativa
311-01580/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 62111 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 07.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les mesures adoptades per prevenir la violència sobre els infants du-

rant el confinament i per detectar i atendre els casos de maltractament i abús, i so-
bre les actuacions endegades en relació als Centres Residencials d’Acció Educativa 
(CRAE).

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
contactes amb el Govern de l’Estat per a posar en marxa mesures 
extraordinàries de regularització per a garantir els drets de les 
persones migrades que fa anys que l’esperen i per a afavorir-ne la 
contractació en sectors laborals emergents
311-01581/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 62112 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 07.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els contactes que té o espera tenir amb el Govern de l’Estat per posar en 

marxa mesures de regularització extraordinària per garantir els drets de les perso-
nes migrades que porten anys pendents de la regularització, i per possibilitar la seva 
contractació per cobrir demandes laborals emergents com poden ser els temporers o 
les treballadores de la llar i les cures.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
coordinació entre els departaments d’Afers Socials i Famílies i Salut 
per a la medicalització de les residències i les derivacions que siguin 
necessàries
311-01582/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 62113 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 07.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la coordinació entre el Departament de TASF i el Departament de Salut 

pel que fa a la necessària medicalització de les residències que ho permeti la seva 
infraestructura i organització, com per aquelles residències que necessitin derivar 
els seus residents quan calgui.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu 
pel qual es permet que la gent gran de les residències pugui sortir-ne 
sense garantir el negatiu en Covid-19 tant de la gent gran com dels 
familiars amb qui han de conviure
311-01585/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL 

SP CUP-CC

Reg. 62116 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 07.04.2020

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub-

grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern 
la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Per què permeten que la gent gran de residències puguin abandonar les matei-

xes sense garantir negatiu de Covid-19 d’elles i dels seus familiars amb els que han 
de conviure?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2020
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
expedients sancionadors incoats per infraccions de la Llei orgànica 
4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana
311-01593/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA 

DEL SP CUP-CC

Reg. 62171 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 08.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Carles Riera Albert, representant, Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la 
pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin nombre d’expedients sancionadors amb acord d’inici s’han incoat per in-

fraccions contemplades a la Llei Orgànica 4/2015 de 30 de març, de protecció de 
la seguretat ciutadana, des del dia 14 de març fins a dia d’avui? En base a quins ar-
ticles, concretament? En quin número i percentatge concrets del total d’expedients 
sancionadors amb acords d’inici s’han incoat per la infracció que contempla l’article 
37.4 de l’esmentada llei?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2020
Carles Riera Albert, representant; Maria Sirvent Escrig, diputada, SP CUP-CC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’activació i la gestió del Pla territorial de protecció civil de Catalunya
311-01594/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 62175 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 08.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat l’increment de trucades al servei del 112 i quines mesures ha pres 

per fer-hi front?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a fer front a l’increment de trucades al servei 
d’emergències 112
311-01595/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 62176 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 08.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa de l’activació del Pla d’emergències Procicat per malalties 

emergents i la seva gestió des de protecció?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a reduir el trànsit
311-01596/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 62177 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 08.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quines mesures han pres per reduir el trànsit a Catalunya per evitar la mobilitat?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures de protecció davant la Covid-19 que s’han adoptat en l’àmbit 
de la seguretat
311-01607/12

ANUNCI: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 62202 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 08.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures de protecció davant el coronavirus Covid-19 s’han adoptat en 

l’àmbit de la seguretat?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
col·laboració dels bombers i de Protecció Civil amb les autoritats 
sanitàries
311-01608/12

ANUNCI: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 62210 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 08.04.2020

A la Mesa de la Comissió
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern 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 col·laboració de Bombers i Protecció Civil amb les autoritats sanità-

ries.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP



BOPC 582
15 d’abril de 2020

3.25.10. Preguntes orals en comissió 41 

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’eficàcia 
del dispositiu policial per a garantir el confinament
311-01609/12

ANUNCI: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 62211 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 08.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern 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’eficàcia del dispositiu policial per garantir el confinament.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures que ha pres el Departament d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència amb relació a la situació de les 
organitzacions catalanes que treballen a l’exterior
311-01610/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 62213 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 09.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures, contactes i prospeccions ha realitzat el vostre Departament 

durant aquesta crisi per conèixer la situació de les organitzacions catalanes que tre-
ballen a l’Exterior, tant pel que fa les persones expatriades com al seu personal?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures que ha pres el Departament d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència per a protegir de la pandèmia els 
treballadors de les delegacions del Govern a l’exterior
311-01611/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 62214 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 09.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Pel que fa les Delegacions del Govern, quines mesures ha proposat i fet efecti-

ves el vostre Departament per protegir de la pandèmia les persones que hi treballen 
i hi col·laboren i, alhora, mantenir els serveis essencials a la comunitat catalana a 
l’exterior, així com al propi país on s’ubiquen?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
coneixement i l’anàlisi per part del Departament d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència de les mesures que han pres 
altres governs amb relació a la pandèmia de la Covid-19 i les seves 
conseqüències
311-01612/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 62215 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 09.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En la mesura que aquesta pandèmia tindrà efectes polítics, econòmics i so-

cials greus, ha pensat fer el vostre Departament una feina de coneixement, anàlisi i 
prospecció de les mesures que prenen altres governs en relació al moment present 
i futur?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
proposta per a afrontar l’emergència de la Covid-19 en els territoris 
sahrauís i palestins i altres zones en conflicte
311-01613/12

ANUNCI: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 62218 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 09.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la proposta del Govern per fer front a la situació d’emergència creada 

pel Covid-19 als territoris ocupats saharauis i palestins, així com a altres zones en 
conflicte?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
proposta per a facilitar el retorn dels joves residents a l’exterior que 
han hagut de viure l’emergència provocada per la Covid-19 fora de 
Catalunya
311-01614/12

ANUNCI: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 62219 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 09.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la proposta del Govern per facilitar el retorn de joves catalans i cata-

lanes a l’exterior que van haver de marxar per la crisi econòmica del 2008 i que han 
hagut de viure lluny de les seves famílies aquesta emergència?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’acceptació del suport de Cuba per a assolir una resposta més 
eficient a la crisi sanitària provocada per la Covid-19
311-01619/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC

Reg. 62224 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 09.04.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 163 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Aquesta crisi té una dimensió global, planetària, i posa sobre la taula una nova 

era per a la política i les relacions internacionals, per a la cooperació i l’internaci-
onalisme. La recentralització imposada per l’Estat amb el pretext de la pandèmia 
podria limitar severament les relacions i la diplomàcia pública de Catalunya, pre-
cisament en un moment en què l’acció internacional pren una especial trascendèn-
cia. Per exemple, avui Cuba és un dels estats pioners i de referència en matèria de 
salut pública i de recerca biomèdica, també en l’àmbit de la resposta sanitària al  
Covid-19, i amb una llarga tradició de solidaritat internacional en aquest àmbit.

– Pensa el seu Govern comptar amb el suport de Cuba per tal d’assolir una 
resposta més eficient a la crisi sanitària a Catalunya, i així poder disposar de mi-
llors recursos per a la nostra salut pública a tots els nivells, inclosos els farmaco- 
lògics?

– Com pensa el seu Govern superar els límits que l’Estat Espanyol pugui impo-
sar a les nostres relacions internacionals i a la nostra sobirania, per tal de fer efectiva 
la recepció de suport per part de Cuba a Catalunya?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients en la 
carrera professional d’un agent dels Mossos d’Esquadra
314-06998/12

FORMULACIÓ: MARIA SIRVENT ESCRIG, DEL SP CUP-CC

Reg. 60929 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.03.2020

A la Mesa del Parlament
Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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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– El mosso d’esquadra amb identificació 5887 ha estat en alguna ocasió expe-
dientat al llarg de la seva carrera professional? Per quina raó? Com es va resoldre 
l’expedient?

Palau del Parlament, 9 de març de 2020
Maria Sirvent Escrig, diputada SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals les trucades al telèfon 061 no són gratuïtes
314-06999/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 61061 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, Martín Eu-

sebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo 
que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

El número de teléfono 061 atiende las llamadas del Servicio de Urgencias y 
Emergencias Sanitarias en Cataluña, pero este servicio no es gratuito para los usu-
arios.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Por qué, al contrario que en otras Comunidades Autónomas, las llamadas al 

teléfono 061 suponen un coste para el usuario mientras que las llamadas al 112 son 
gratuitas?

2. ¿Por qué, ante la situación actual de sobrecarga de llamadas y de mayor de-
mora en la atención generada por el Covid-19, no se ha decidido la gratuidad de este 
servicio para evitar el sobrecoste que está suponiendo a los usuarios del 061?

3. ¿Qué importe ha ingresado el Govern de la Generalitat procedente de la fac-
turación de las operadoras telefónicas por las llamadas al teléfono 061 durante el 
año 2018?

4. ¿Qué importe ha ingresado el Govern de la Generalitat procedente de la fac-
turación de las operadoras telefónicas por las llamadas al teléfono 061 durante el 
año 2019?

Palacio del Parlamento, 11 de marzo de 2020 
Jorge Soler González, Martín Eusebio Barra López, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de 
l’increment dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals
314-07000/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 61072 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.03.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya 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 res-
posta escrita.

https://es.wikipedia.org/wiki/Emergencia_m%C3%A9dica
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Vistes les dades publicades a l’estadística de criminalitat del Ministeri de l’In-

terior a partir de les dades dels Mossos d’Esquadra sobre la incidència dels delictes 
sobre la llibertat i la indemnitat sexual, i un cop analitzades les dades al Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre, 

– Considera el govern que l’augment del 34,3% dels delictes contra la llibertat i 
indemnitat sexual obeeixen a una major disposició de les dones víctimes a denun-
ciar les violències sexuals, o bé han constatat altres causes que expliquin aquest in-
crement?

Palau del Parlament, 11 de març de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de 
l’increment dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals al 
Vendrell (Baix Penedès)
314-07001/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 61073 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.03.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Vistes les dades publicades a l’estadística de criminalitat del Ministeri de l’In-

terior a partir de les dades dels Mossos d’Esquadra sobre la incidència dels delictes 
sobre la llibertat i la indemnitat sexual, i un cop analitzades les dades al Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre, 

– Quines causes ha determinat el Departament d’Interior per explicar l’augment 
del 130% de delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual a El Vendrell?

Palau del Parlament, 11 de març de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de 
l’increment dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals a 
Cambrils (Baix Camp) i a Tortosa (Baix Ebre)
314-07002/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 61074 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.03.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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Vistes les dades publicades a l’estadística de criminalitat del Ministeri de l’In-
terior a partir de les dades dels Mossos d’Esquadra sobre la incidència dels delictes 
sobre la llibertat i la indemnitat sexual, i un cop analitzades les dades al Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre, 

– Quines causes ha determinat el Departament d’Interior per explicar l’augment 
dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual en un 116% a Cambrils o un 
77,8% a Tortosa?

Palau del Parlament, 11 de març de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades amb relació a les investigacions dels delictes contra la 
llibertat i la indemnitat sexuals i a l’acompanyament de les víctimes
314-07003/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 61075 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.03.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Vistes les dades publicades a l’estadística de criminalitat del Ministeri de l’In-

terior a partir de les dades dels Mossos d’Esquadra sobre la incidència dels delictes 
sobre la llibertat i la indemnitat sexual, i un cop analitzades les dades al Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre, 

– Davant d’aquestes dades d’increment elevat dels delictes contra la llibertat i 
la indemnitat sexual, quines mesures ha adoptat el Departament d’Interior per a 
fer front a les investigacions com a l’acompanyament i protecció de les víctimes i 
supervivents?

Palau del Parlament, 11 de març de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades de prevenció de les violències sexuals al Camp de 
Tarragona i a les Terres de l’Ebre
314-07004/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 61076 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.03.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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Vistes les dades publicades a l’estadística de criminalitat del Ministeri de l’In-
terior a partir de les dades dels Mossos d’Esquadra sobre la incidència dels delictes 
sobre la llibertat i la indemnitat sexual, i un cop analitzades les dades al Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre, 

– Quines mesures de prevenció i protecció a la població de les violències sexuals 
està adoptant el Govern al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 11 de març de 2020
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat i 
viabilitat econòmica de la Passió Medieval de Cervera (Segarra)
314-07005/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 61077 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.03.2020

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La Passió Medieval de Cervera, una representació única per les seves caracterís-

tiques a tot Catalunya. Recuperada l’any 2016 després d’un intens i rigorós treball 
històric, dramatúrgic, lingüístic i científic, el gran valor artístic i històric rau fona-
mentalment en ser l’única funció de la que es té constància a nivell europeu on es 
representa aquest passatge de la Bíblia de forma totalment fidel a com es feia al se-
gle xvi. La posada en escena és fidedigna a les representacions originals en tots els 
aspectes: els materials, la música, la llum, les robes i vestimentes i els complements 
i tot això sumat al marc en el qual es desenvolupa, l’església gòtica de Santa Maria 
de Cervera, la fan un espectacle excepcional.

Coincidint en l’edició de 2020, la ciutat de Cervera serà seu del Congrés Interna-
cional del grup de recerca LAiREM (Literatura, Art i Representació a la llarga Edat 
Mitjana), amb la col·laboració d’entitats de recerca local com el Centre d’Estudis de 
la Segarra i el Museu de Cervera. Durant el Congrés, els assistents podran presen-
ciar l’assaig general de la presentació i se celebraran ponències sobre la represen-
tació de la Passió de Cervera entre els segles xv i xix; sobre les pervivències dels 
personatges de la Passió en festes patrimonials en el segle xxi, i sobre les formes 
lingüístiques utilitzades en la Passió Medieval de Cervera. Alhora, el projecte de re-
construcció de la Passió Medieval de Cervera desenvoluparà una línia de treball pe-
dagògica, en col·laboració amb l’Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara de Tàr-
rega i del Cicle de Formació de Grau Superior d’Escultura Aplicada a l’Espectacle.

No obstant, la representació del 2020 podria ser l’última, donat que les ajudes 
per la producció s’han reduït enormement i no poden cobrir el crèdit necessari per 
a donar-hi continuïtat, provocant que, fins i tot, els deutes puguin obligar a vendre 
les escenografies per a cobrir les pèrdues. L’Ajuntament de Cervera ja ha manifestat 
públicament que no se’n pot fer càrrec i l’absència de respostes per part de la Di-
putació de Lleida i del Departament de Cultura de la Generalitat fan témer el pitjor 
desenllaç per aquesta iniciativa.
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– Té constància d’aquests fets el Departament de Cultura de la Generalitat i qui-
na opinió en té?

Palau del Parlament, 5 de març de 2020
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empara de les 
administracions catalanes a la Passió Medieval de Cervera (Segarra) 
per a evitar-ne la desaparició
314-07006/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 61078 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.03.2020

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La Passió Medieval de Cervera, una representació única per les seves caracterís-

tiques a tot Catalunya. Recuperada l’any 2016 després d’un intens i rigorós treball 
històric, dramatúrgic, lingüístic i científic, el gran valor artístic i històric rau fona-
mentalment en ser l’única funció de la que es té constància a nivell europeu on es 
representa aquest passatge de la Bíblia de forma totalment fidel a com es feia al se-
gle xvi. La posada en escena és fidedigna a les representacions originals en tots els 
aspectes: els materials, la música, la llum, les robes i vestimentes i els complements 
i tot això sumat al marc en el qual es desenvolupa, l’església gòtica de Santa Maria 
de Cervera, la fan un espectacle excepcional.

Coincidint en l’edició de 2020, la ciutat de Cervera serà seu del Congrés Interna-
cional del grup de recerca LAiREM (Literatura, Art i Representació a la llarga Edat 
Mitjana), amb la col·laboració d’entitats de recerca local com el Centre d’Estudis de 
la Segarra i el Museu de Cervera. Durant el Congrés, els assistents podran presen-
ciar l’assaig general de la presentació i se celebraran ponències sobre la represen-
tació de la Passió de Cervera entre els segles xv i xix; sobre les pervivències dels 
personatges de la Passió en festes patrimonials en el segle xxi, i sobre les formes 
lingüístiques utilitzades en la Passió Medieval de Cervera. Alhora, el projecte de re-
construcció de la Passió Medieval de Cervera desenvoluparà una línia de treball pe-
dagògica, en col·laboració amb l’Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara de Tàr-
rega i del Cicle de Formació de Grau Superior d’Escultura Aplicada a l’Espectacle.

No obstant, la representació del 2020 podria ser l’última, donat que les ajudes 
per la producció s’han reduït enormement i no poden cobrir el crèdit necessari per 
a donar-hi continuïtat, provocant que, fins i tot, els deutes puguin obligar a vendre 
les escenografies per a cobrir les pèrdues. L’Ajuntament de Cervera ja ha manifestat 
públicament que no se’n pot fer càrrec i l’absència de respostes per part de la Di-
putació de Lleida i del Departament de Cultura de la Generalitat fan témer el pitjor 
desenllaç per aquesta iniciativa.

– Considera el Govern que la Passió Medieval de Cervera és una iniciativa que 
mereix l’empara de les administracions catalanes per evitar la seva desaparició i per 
potenciar-la a futur?

Palau del Parlament, 5 de març de 2020
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vies de suport a 
l’Associació de la Passió Medieval o a la Paeria de Cervera (Segarra) 
per a garantir la pervivència de la representació
314-07007/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 61079 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.03.2020

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La Passió Medieval de Cervera, una representació única per les seves caracterís-

tiques a tot Catalunya. Recuperada l’any 2016 després d’un intens i rigorós treball 
històric, dramatúrgic, lingüístic i científic, el gran valor artístic i històric rau fona-
mentalment en ser l’única funció de la que es té constància a nivell europeu on es 
representa aquest passatge de la Bíblia de forma totalment fidel a com es feia al se-
gle xvi. La posada en escena és fidedigna a les representacions originals en tots els 
aspectes: els materials, la música, la llum, les robes i vestimentes i els complements 
i tot això sumat al marc en el qual es desenvolupa, l’església gòtica de Santa Maria 
de Cervera, la fan un espectacle excepcional.

Coincidint en l’edició de 2020, la ciutat de Cervera serà seu del Congrés Interna-
cional del grup de recerca LAiREM (Literatura, Art i Representació a la llarga Edat 
Mitjana), amb la col·laboració d’entitats de recerca local com el Centre d’Estudis de 
la Segarra i el Museu de Cervera. Durant el Congrés, els assistents podran presen-
ciar l’assaig general de la presentació i se celebraran ponències sobre la represen-
tació de la Passió de Cervera entre els segles xv i xix; sobre les pervivències dels 
personatges de la Passió en festes patrimonials en el segle xxi, i sobre les formes 
lingüístiques utilitzades en la Passió Medieval de Cervera. Alhora, el projecte de re-
construcció de la Passió Medieval de Cervera desenvoluparà una línia de treball pe-
dagògica, en col·laboració amb l’Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara de Tàr-
rega i del Cicle de Formació de Grau Superior d’Escultura Aplicada a l’Espectacle.

No obstant, la representació del 2020 podria ser l’última, donat que les ajudes 
per la producció s’han reduït enormement i no poden cobrir el crèdit necessari per 
a donar-hi continuïtat, provocant que, fins i tot, els deutes puguin obligar a vendre 
les escenografies per a cobrir les pèrdues. L’Ajuntament de Cervera ja ha manifestat 
públicament que no se’n pot fer càrrec i l’absència de respostes per part de la Di-
putació de Lleida i del Departament de Cultura de la Generalitat fan témer el pitjor 
desenllaç per aquesta iniciativa.

– Té previst el Departament de Cultura alguna via de suport a l’Associació de la 
Passió Medieval de Cervera i/o a la Paeria de Cervera per evitar la fallida de la ini-
ciativa i garantir la pervivència de la representació?

Palau del Parlament, 5 de març de 2020
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el material per a 
salvaguardar la salut dels professionals del Servei Català de la Salut 
que atenen persones afectades pel coronavirus
314-07008/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 61083 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, Martin Eu-

sebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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.

Referente a las medidas de prevención para el personal sanitario de los centros 
de atención primaria y hospitales del Servei Català de la Salut debido a la crisis del 
Covid-19.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se dispone en todos los centros del material apropiado (guantes, mascarillas, 

etc...) para salvaguardar la salud de los profesionales que atienden a los posibles 
afectados y afectados por el Covid-19?

– ¿Se ha procedido en este mes de marzo de 2020, a la compra de una partida 
extraordinaria de mascarillas de protección y quirúrgicas, para el personal sanitario 
del Servei Català de la Salut?

Palacio del Parlamento, 11 de marzo de 2020 
Jorge Soler González Martin, Eusebio Barra López, diputados, GP Cs 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
preventives del Departament de Justícia per a evitar la propagació de 
la Covid-19
314-07009/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 61216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.03.2020

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Ante la situación que estamos viviendo debido por la crisis del Coronavirus Co-
vid-19, y que ésta puede afectar a los espacios públicos con una gran afluencia y 
tránsito de personas, como son los juzgados, sedes judiciales y registros civiles de 
las poblaciones catalanas.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Qué medidas preventivas ha adoptado el Departament de Justícia de la Ge-

neralitat para evitar la propagación del Covid-19 en juzgados, sedes judiciales e ins-
tancias del Registro Civil de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 11 de marzo de 2020 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a garantir que els espais de les seus judicials 
compleixin la normativa i les condicions de salubritat per a evitar el 
contagi de la Covid-19
314-07010/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 61217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.03.2020

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Ante la situación que estamos viviendo debido por la crisis del Coronavirus  
Covid-19, y cómo puede afectar a los espacios públicos con una gran aflucencia y 
tránsito de personas, como son los juzgados, sedes judiciales y registros civiles de 
las poblaciones catalanas.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. Teniendo en cuenta la enorme cantidad de personas que diariamente transitan 

por las sedes judiciales de Cataluña y por los Registros Civiles, los cuáles en muchas 
ocasiones se hallan ubicados en el interior de dichas sedes judiciales.

a) ¿Qué medidas concretas se han adoptado para garantizar que en los espacios 
públicos se cumplan con la normativas y condiciones de salubridad referente a ven-
tilación/climatización, con el fin de evitar el contagio por coronavirus Covid-19 en 
las sedes e instancias judiciales, y en las oficinas Registro Civil de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 12 de marzo de 2020 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos 
de Covid-19 diagnosticats a les presons
314-07011/12

FORMULACIÓ: MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN CELORIO, DEL GP CS

Reg. 61226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuántos casos de Covid-19 han sido diagnosticados en las prisiones catalanas 

hasta la fecha de hoy?
2. ¿Cuántos casos de Covid-19 han sido diagnosticados en las prisiones catalanas 

entre los presos de los centros hasta la fecha de hoy?
3. ¿Cuántos casos de Covid-19 han sido diagnosticados en las prisiones catalanas 

entre los trabajadores y funcionarios de los centros hasta la fecha de hoy?
4. ¿Cuántas personas han sido aisladas por haber estado en contagio con la  

Covid-19?
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5. ¿Cuántas enfermos se han detectado por el contagio del Covid-19 entre traba-
jadores, funcionarios y presos?

Palacio del Parlamento, 12 de marzo de 2020 
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de 
reunions extraordinàries del Departament de Justícia amb el Comitè 
de Salut i Seguretat Laboral dels funcionaris de presons
314-07012/12

FORMULACIÓ: MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN CELORIO, DEL GP CS

Reg. 61227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. Desde el mes de febrero de 2020 hasta el día de hoy. ¿Se ha convocado alguna 

reunión extraordinaria por parte del Departament de Justícia y el Comité de Salud 
y Seguridad Laboral del funcionariado de prisiones?

2. En caso afirmativo ¿Dicha reunión se ha solicitado por los sindicatos de fun-
cionarios prisiones? En caso afirmativo, ¿Con qué sindicatos y en qué fecha exacta-
mente se ha llevado la reunión? ¿Cuál ha sido el contenido de la misma?

Palacio del Parlamento, 12 de marzo de 2020 
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
prevenció, detecció, aïllament i guarició davant de la Covid-19
314-07013/12

FORMULACIÓ: MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN CELORIO, DEL GP CS

Reg. 61228 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

El día 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 
la Emergencia Sanitaria Internacional por el brote del virus Covid-19, con fecha 11 
de marzo del presente año, se ha decretado la situación de pandemia global, ante 
esta situación 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuáles son las medidas desplegadas de prevención, detección, aislamiento y 

curación?
2. ¿En qué fecha se ha publicado la aprobación de las medidas desplegadas de 

prevención, detección, aislamiento y curación en las prisiones catalanas?
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3. ¿Cuál es el personal sanitario con el que se cuenta a día de hoy en las prisiones 
para hacer frente a los posibles contagios por el virus Covid-19?

Palacio del Parlamento, 12 de marzo de 2020 
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el material de 
protecció proporcionat als interns de les presons contagiats per la 
Covid-19
314-07014/12

FORMULACIÓ: MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN CELORIO, DEL GP CS

Reg. 61229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Qué material de protección se proporcionará a los internos presumiblemente 

contagiados?
2. ¿Qué material se suministrará a los funcionarios de prisiones que tengan un 

contacto con los internos contagiados?
3. ¿Hay dotación de mascarillas tipo FFP2, FFP3 para funcionarios e internos 

posiblemente contagiados?
4. ¿Hay stock en los centros penitenciarios de guantes desechables estériles para 

toda la población reclusa posiblemente contagiada y personal funcionario que debe 
tratarles en primer lugar antes de ponerles a disposición del personal sanitario?

5. ¿Se dispone de batas de protección anti líquidos y protección ocular anti sal-
picaduras para los funcionarios?

Palacio del Parlamento, 12 de marzo de 2020 
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els sistemes de 
detecció del coronavirus en persones que accedeixen als centres 
d’internament
314-07015/12

FORMULACIÓ: MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN CELORIO, DEL GP CS

Reg. 61230 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. Desde la fecha de hoy 11 de marzo de 2020. ¿Cuáles son los sistemas de con-

trol de detección del virus en personas posibles portadoras del Covid-19 que acce-



BOPC 582
15 d’abril de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 55 

dan a los Centros de Internamiento de Cataluña desde la declaración de pandemia, 
desde la fecha de hoy 11 de marzo de 2020?

2. Desde la fecha de hoy 11 de marzo de 2020. ¿Cuáles son los mecanismos de 
los que disponen los centros penitenciarios 

3. Desde la fecha de hoy 11 de marzo de 2020. ¿Qué medios materiales son aque-
llos con los que cuentan en los centros penitenciarios? ¿Qué previsión tienen previs-
ta para atender a la población reclusa?

Palacio del Parlamento, 12 de marzo de 2020 
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
per a aplicar les mesures necessàries per a garantir la higiene i la 
prevenció davant de la Covid-19 als jutjats i altres centres de treball
314-07016/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 61231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.03.2020

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Ante la situación que estamos viviendo debido a la crisis del Coronavirus  
Covid-19, y cómo puede afectar a los espacios públicos con una gran afluencia y 
tránsito de personas, como son los juzgados, sedes judiciales y registros civiles de 
las poblaciones catalanas.

Teniendo conocimiento que los diferentes sindicatos representativos, han solici-
tado a través de los delegados sindicales de prevención de riesgos laborales que se 
instauren medidas de protección y material necesario, así como la información y 
protocolos según las indicaciones del Ministerio de Trabajo, sin que se haya dado 
respuesta.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuál es la fecha prevista para que se proceda a la implementación de las me-

didas y material necesario como son desinfectantes, alcoholes, mascarillas, jabones 
y papel desechable necesario, para garantizar la higiene y la prevención requerida 
por las autoridades sanitarias en los centros de trabajo como son sedes judiciales, 
oficinas de atención al público, juzgados de guardia, servicios de actos de comuni-
cación y en los registros civiles?

2. ¿Se han establecido de manera urgente por el Departament de Justícia los pro-
tocolos de higiene y limpieza en las dependencias que acogen a detenidos en sedes 
judiciales? En caso negativo, ¿cuál es el motivo para no llevar a cabo las medidas e 
información sobre la protección ante el posible contagio del Covid-19?

3. En caso de detectarse algún caso positivo de Coronavirus Covid-19. ¿Qué pro-
tocolo de actuación tiene previsto seguir la Consejería de Justicia?

4. ¿En qué fecha tiene previsto la Consejería de Justicia entregar este protocolo a 
los delegados sindicales para que lo hagan llegar a los trabajadores de la Adminis-
tración de justicia?

Palacio del Parlamento, 12 de marzo de 2020 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
preventives adoptades per a evitar la propagació de la Covid-19 als 
punts de trobada familiar i altres seus i oficines públiques
314-07017/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL 

GP CS

Reg. 61232 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, 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 res-
puesta escrita.

Ante la situación que estamos viviendo debido por la crisis del Coronavirus  
Covid-19, y cómo puede afectar a los sedes públicas y oficinas de la administración 
pública que presta servicios públicos a los ciudadanos de Cataluña.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Qué medidas preventivas ha adoptado el Govern de la Generalitat para 

evitar la propagación del Covid-19 en espacios como los Puntos de Encuentro 
Familiares?

2. ¿Qué medidas preventivas ha adoptado el Govern de la Generalitat para evitar 
la propagación del Covid-19 en espacios como los Servicios de Conciliación Labo-
ral (SMAC)?

3. ¿Qué medidas preventivas ha adoptado el Govern de la Generalitat para evitar 
la propagación del Covid-19 en espacios como los Servicios de Asesoramiento Téc-
nico en el Ámbito de Familia (SATAF)?

4. ¿Qué medidas preventivas ha adoptado el Govern de la Generalitat para evitar 
la propagación del Covid-19 en espacios como los Servicios de Orientación Jurídica 
(SOJ)?

5. ¿Qué medidas preventivas ha adoptado el Govern de la Generalitat para evitar 
la propagación del Covid-19 las visitas en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses de Catalunya (IMLCFC)?

6. ¿Qué medidas preventivas ha adoptado el Govern de la Generalitat para evitar 
la propagación del Covid-19 como Oficinas Liquidadoras de la Agencia Tributaria 
de Cataluña?

7. ¿Qué medidas preventivas ha adoptado el Govern de la Generalitat para evitar 
la propagación del Covid-19 como son las Oficinas del Servicio Ocupación de Ca-
taluña (SOC)?

8. ¿Qué medidas preventivas ha adoptado el Govern de la Generalitat para evitar 
la propagación del Covid-19 en los centros de menores tutelados por la Dirección 
General de Atención a la Infancia y la Adolescencia?

Palacio del Parlamento, 12 de marzo de 2020 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cursos de 
formació i prevenció sobre la Covid-19 impartits als funcionaris de 
presons
314-07018/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL 

GP CS

Reg. 61233 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, 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 res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Qué cursos de formación y prevención se les está facilitando a los funciona-

rios de prisiones?
2. ¿Qué cursos de formación y prevención se les está facilitando al personal mé-

dico adscrito a centros penitenciarios?
3. ¿Se le ha ofrecido material de protección a los funcionarios de prisiones? En 

caso negativo, ¿Qué fecha se prevé facilitar el material de protección a los funciona-
rios y trabajadores de los centros penitenciarios?

4. ¿Prevé el Departament de Justícia suspender los regímenes de visitas a los in-
ternos debido a la crisis del Covid-19?

5. En caso de suspensión de estas visitas, ¿Qué actuaciones sustitutivas tiene pre-
vista el Departament de Justícia para la posible suspensión de las visitas entre los 
internos y sus familiares?

6. ¿Qué medidas de control entre los internos tiene previsto el Departament de 
Justícia en los centros penitenciarios catalanes?

Palacio del Parlamento, 12 de marzo de 2020 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació 
del Departament de Justícia amb el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya i la Fiscalia Superior de Catalunya per la crisi de la 
Covid-19
314-07019/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL 

GP CS

Reg. 61234 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, 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 res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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1. ¿Qué coordinación se está llevando a cabo entre el Departament de Justícia 
con el órgano de gobierno del TSJCAT y con la Fiscalía Superior de Cataluña por 
la crisis del Covid-19?

Palacio del Parlamento, 12 de marzo de 2020 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors públics afectats per la Covid-19 en l’exercici de llur 
treball
314-07020/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL 

GP CS

Reg. 61235 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, 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 res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Qué número de trabajadores o empleados públicos en el ejercicio de su traba-

jo sean visto afectados por la crisis del Covid-19?
2. ¿Cuál es la previsión y las actuaciones previstas por parte del Govern de 

la Generalitat para cubrir vacantes en caso de que se produzca el contagio por  
Covid-19 de los trabajadores y empleados públicos en ejercicio de sus funciones?

3. ¿Qué medidas preventivas ha adoptado el Govern de la Generalitat para evitar 
la propagación del Covid-19 en los centros penitenciarios respecto aquellos internos 
que se encuentran en edad de riesgo o tienen algún tipo de patología o enfermedad 
de riesgo?

Palacio del Parlamento, 12 de marzo de 2020 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors dels centres de treball i residències afectats per la crisi 
del coronavirus
314-07021/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 61247 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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.

Ante la situación de crisis por el Coronavirus Covid-19, y teniendo en cuenta la 
repercusión y afectación que ya está teniendo los centros públicos dependientes del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la administración pública que 
presta servicios públicos a los ciudadanos de Cataluña.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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1. ¿Qué número de trabajadores y empleados públicos en los centros de trabajo, 
residencias y residencias de día se han visto afectados por la crisis del Covid-19?

2. ¿Se ha dotado del material necesario (mascarillas, guantes...), al personal que 
trabaja en los centros de trabajo, residencias, y residencias de día se han visto afec-
tados por la crisis del Covid-19?

3. ¿Cuál es la previsión y las actuaciones previstas para cubrir vacantes en caso 
de que se produzca el contagio por Covid-19 de los trabajadores sociales y personal 
de atención al ciudadano en residencias y centros de trabajo?

4. ¿Qué medidas preventivas se están llevando a cabo para evitar la propagación 
del Covid-19 en los centros residenciales, y centros de trabajo respecto a los usuarios 
que se encuentran en edad de riesgo o tienen algún tipo de patología o enfermedad 
de riesgo?

Palacio del Parlamento, 13 de marzo de 2020 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha dotat el Cos 
de Mossos d’Esquadra amb els mitjans de protecció per a evitar el 
contagi de la Covid-19
314-07022/12

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP CS

Reg. 61248 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, 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.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Ante la situación de crisis por el Coronavirus Covid-19, teniendo en cuenta la 

repercursión y afectación que ya está teniendo. ¿Se ha dotado a los Mossos d’Es-
quadra de los medios de protección, mascarillas y guantes, para evitar el contagio 
de Covid-19?

– Ante la situación de crisis por el Coronavirus Covid-19, teniendo en cuenta la 
repercursión y afectación que ya está teniendo. ¿Se ha dotado a Comisarias de Mos-
sos d’Esquadra, y centros de detección a su personal de los medios de protección, 
mascarillas y guantes, para evitar el contagio de Covid-19?

Palacio del Parlamento, 13 de marzo de 2020 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
suspendre les proves físiques de la convocatòria de places per al 
Cos de Mossos d’Esquadra 2019-2020
314-07023/12

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP CS

Reg. 61249 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, 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.

Ante la situación de crisis por el Coronavirus Covid-19, teniendo encuentra la 
repercusión y afectación que puede tener el contagio de la población, viendo que el 
Departament d’Interior continua con las pruebas de la Convocatoria 46/002/19, de 
octubre 2019 para plazas de Mossos d’Esquadra 2019-2020 (750 plazas).

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se prevé la inmediata suspensión de la realización de pruebas físicas para la 

oposición de Mossos d’Esquadra convocadas para mañana sábado día 14/3/2020?
– ¿En caso contrario cuáles son las medidas de protección que se van a tomar 

para proteger a los aspirantes de la oposición para evitar el contacto y el contagio?

Palacio del Parlamento, 13 de marzo de 2020 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la provisió de 
material sanitari als centres de salut i la substitució del personal 
sanitari confinat per contagi de la Covid-19
314-07024/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 61251 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
1. ¿Cuál es el estado de provisión de material sanitario en los centros sanitarios 

a lo largo de cada uno de los días de la crisis por el Covid-19?
2. ¿Cuál es el procedimiento para garantizar la provisión de este material duran-

te la crisis en los centros sanitarios públicos?
3. ¿Cómo se está gestionando la sustitución del personal confinado por positivo 

en Covid-19 o por cuarentena en los Servicios de Urgencias y Unidades de Hospita-
lización de Cuidados Intensivos?

4. ¿De qué manera se está haciendo llegar los protocolos de salud pública a los 
centros sanitarios privados?

5. ¿En qué grado los centros sanitarios privados están coordinados con el Depar-
tament de Salut?

6. ¿Cómo se están asegurando la llegada de material en los centros sanitarios 
privados?
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7. ¿Cómo se están asegurando el cumplimiento de los protocolos en los centros 
sanitarios privados?

8. ¿Cómo se está asegurando la protección del personal en los centros sanitarios 
privados?

9. ¿En qué medida los centros sanitarios privados forman parte del sistema de 
salud pública y se van a integrar en les actuacions de prevencions del PROCICAT?

Palacio del Parlamento, 13 de marzo de 2020 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a reduir l’impacte econòmic per la crisi del coronavirus
314-07025/12

FORMULACIÓ: DIMAS GRAGERA VELAZ, DEL GP CS

Reg. 61284 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Dimas Gragera Velaz, 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.

Ante la situación que estamos viviendo por la crisis del Coronavirus Covid-19, 
y debido al inevitable y elevado impacto social y económico que ya está afectando 
a los sectores del tejido asociativo, cultural, así como de los sectores productivos 
concretamente comercios, hostelería, turístico, mercados municipales, los mercados 
de venta no sedentaria, ferias de atracciones, así como a las actividades culturales, 
deportivas y lúdicas, entre otros 

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Qué medidas para la reducción del impacto económico en todos los sectores 

enunciados anteriormente ha previsto adoptar el Govern de la Generalitat para ate-
nuar los daños?

2. ¿Qué medidas tiene pensado implementar el Govern de la Generalitat para 
compensar las pérdidas económicas que se produzcan durante esta situación de cri-
sis por el Covid-19?

3. De forma inmediata. ¿Qué medidas económicas tiene previstas durante estas 
semanas por parte del Govern de la Generalitat para atenuar las consecuencias de 
cierres, paralización de actividades en los sectores arriba enunciados y que no sig-
nifiquen el cierre de los mismos o el no disponer de ingresos económicos familiares 
suficientes durante el tiempo que se prolongue la situación?

4. ¿Valora el Govern de la Generalitat la aprobación inmediata de líneas de ayu-
da económica y asesoramiento para aquellos afectados que de forma objetiva pue-
dan demostrar pérdidas económicas irreparables por la situación?

5. ¿Valora el Govern de la Generalitat, la bonificación, carencia o fraccionamien-
to de impuestos y tasas a los afectados?

Palacio del Parlamento, 13 de marzo de 2020 
Dimas Gragera Velaz, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors i voluntaris que assisteixen les persones sense llar que 
estan afectats per la Covid-19 i sobre les mesures adoptades als 
centres d’acolliment davant la crisi pel coronavirus
314-07026/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 61285 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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.

Ante la situación de crisis por el Coronavirus Covid-19, y teniendo en cuenta la 
repercusión y afectación que ya está teniendo los centros públicos dependientes del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la administración pública que 
presta servicios públicos a los ciudadanos de Cataluña.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Ante la situación de crisis por el Coronavirus Covid-19, y teniendo en cuenta la 

repercusión y afectación que ya está teniendo los centros públicos dependientes del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la administración pública que 
presta servicios públicos a los ciudadanos de Cataluña.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Qué número de trabajadores y voluntarios que asisten a las personas sin techo,  

tanto en la calle como en los centros de acogida se han visto afectados por la crisis 
del COVD-19?

2. ¿Se ha suministrado el material necesario (mascarillas, guantes...), a los traba-
jadores y voluntarios que asisten a los sin techo, en la calle y en los centros de cen-
tros de acogida por la crisis del COVD-19?

3. ¿Qué medidas preventivas se están llevando a cabo para evitar la propagación 
del virus Covid-19 en la calle y en los centros de centros de acogida de las personas 
sin techo?

Palacio del Parlamento, 13 de marzo de 2020 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de 
Covid-19 al Centre Sociosanitari Frederica Montseny, de Viladecans 
(Baix Llobregat)
314-07027/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 61333 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Según información contrastada a nivel local, el Centro Socio Sanitario Frederica 
Montseny de Viladecans tiene en estos momentos dos de sus cuatro plantas en régi-
men de aislamiento debido a la presencia de personas positivas de Covid-19.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Cuándo se detectó el primer caso de positivo por Covid-19 entre los residen-
tes, y/o personas que asisten al centro de día, del Centro Socio Sanitario Frederica 
Montseny de Viladecans?

– ¿Cuándo se detectó el primer caso de positivo por Covid-19 entre el personal 
del Centro Socio Sanitario Frederica Montseny de Viladecans?

– ¿Cuántos residentes de este centro socio sanitario se encuentran en situación de 
confinamiento o de cuarentena por Covid-19 a día de hoy?

– ¿Cuántos trabajadores de este centro socio sanitario se encuentran en situación 
de confinamiento o de cuarentena por Covid-19 a día de hoy?

– ¿Cuándo se decretó la situación de confinamiento en este centro socio sanitario?
– ¿Qué otras medidas se han tomado en este centro socio sanitario para impedir 

la propagación del Covid-19 al resto del personal o de residentes?
– ¿Cuántos usuarios del Centro de Día Socio Sanitario Frederica Montseny de 

Viladecans se han visto afectados por la situación de aislamiento por no poder acu-
dir al mismo?

– ¿Qué información se ha dado a los familiares del personal y de los residentes/
usuarios de este centro socio sanitario sobre este brote?

– ¿Por qué, a día de hoy, no se ha informado a la población de Viladecans y los 
otros municipios que tienen como referencia este centro socio sanitario de la situa-
ción de aislamiento en la que se encuentra parte de su personal y de sus residentes?

Palacio del Parlamento, 17 de marzo de 2020 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
prevenció de riscos laborals per als treballadors que estan de cara al 
públic i per als agents dels cossos policials
314-07028/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 61334 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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.

En relación con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas de prevención de riesgos laborales y salud pública se han to-

mado o se van a tomar respecto a los trabajadores que están de cara al público en 
las actividades de comercio, transporte y cualesquiera otras declaradas de primera 
necesidad?

– ¿Qué medidas de prevención de riesgos laborales y salud pública se han toma-
do o se van a tomar respecto a los agentes de los diferentes cuerpos policiales, de 
bomberos, de protección civil y de cualesquiera otros trabajadores públicos cum-
pliendo funciones de servicios esenciales?

– ¿Se ha suministrado el material necesario (mascarillas, guantes...) a los traba-
jadores de las profesiones citadas anteriormente? En caso negativo, ¿qué previsión 
tienen para que se puedan llevar a cabo estas medidas profilácticas?

– ¿Qué medidas preventivas se están llevando a cabo para evitar la propagación 
del virus Covid-19 en los comercios de artículos de primera necesidad?
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– ¿Qué medidas se están llevando a cabo o se van a tomar para evitar la propa-
gación del virus Covid-19 en los transportes públicos y centros de trabajo (mascari-
llas, distancia de seguridad, estornudos y toses, tocar zonas comunes con las manos 
sin guantes)?

– ¿Qué medidas de prevención de riesgos laborales y salud pública se han im-
plantado para los trabajadores en los centros de atención residencial de personas 
con autismo?

Palacio del Parlamento, 17 de marzo de 2020 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contracte amb 
l’empresa Basic Devices per a la compra de material sanitari
314-07029/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61497 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan es va fer el contracte amb l’empresa Basic Device per la compra de ma-

terial sanitari per un import de 35 milions d’euros?

Palau del Parlament, 24 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’empresa Basic 
Devices està registrada a la Generalitat
314-07030/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61498 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– L’empresa Basic Device està registrada a la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 24 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment 
administratiu pel qual es va fer el contracte amb l’empresa Basic 
Devices per a la compra de material sanitari
314-07031/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61499 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per quin procediment administratiu es va fer el contracte amb l’empresa Ba-

sic Device per la compra de material sanitari per un import de 35 milions d’euros?

Palau del Parlament, 24 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada del GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el detall de la 
compra de material sanitari a l’empresa Basic Devices arran de la 
crisi provocada per la Covid-19
314-07032/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61500 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el detall de la compra que ha fet el Govern a l’empresa Basic Devices 

davant la crisi sanitària provocada pel Covid-19 per un import de 35 milions d’eu-
ros? (Desglossar les dades per tipus de material i import).

Palau del Parlament, 24 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es 
va aturar el pagament a l’empresa Basic Devices per la compra de 
material sanitari
314-07033/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61501 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu es va parar el pagament de 35 milions d’euros a l’empresa Basic 

Device per la compra de material sanitari?

Palau del Parlament, 24 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
es va escollir l’empresa Basic Devices per a la compra de material 
sanitari
314-07034/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu es va escollir l’empresa Basic Device per la compra de material 

sanitari per un import de 35 milions d’euros?

Palau del Parlament, 24 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada del GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació d’una 
denúncia als Mossos d’Esquadra per presumpta estafa de l’empresa 
Basic Devices en la compra de material sanitari
314-07035/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61503 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Qui ha presentat una denúncia davant els Mossos d’Esquadra per possible esta-

fa al Govern per part de l’empresa Basic Device per la compra de material sanitari?

Palau del Parlament, 24 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada del GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no 
s’ha aturat el contracte amb l’empresa Basic Devices per a la compra 
de material sanitari després de la presentació d’una denúncia per 
presumpte frau
314-07036/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61504 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Davant la denúncia interposada per possible frau a l’empresa Basic Device, el 

Govern ha tirat endavant amb el contracte per la compra de material sanitari per un 
import de 35 milions d’euros? Per quins motius no ha parat el contracte?

Palau del Parlament, 24 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada del GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada de la 
denúncia a l’empresa Basic Devices per presumpte frau en la compra 
de material sanitari
314-07037/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61505 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha retirat la Generalitat la denúncia interposada a l’empresa Basic Device per 

possible frau per la compra de material sanitari? En cas afirmatiu, per quin motiu?

Palau del Parlament, 24 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada del GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació 
aportada per l’empresa Basic Devices per a refutar el presumpte frau 
en la compra de material sanitari
314-07038/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61506 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina informació ha aportat l’empresa Basic Device a la Generalitat per refu-

tar el possible frau?

Palau del Parlament, 24 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada del GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de 
la compra de material sanitari a l’empresa Basic Devices després de 
la denúncia presentada per presumpte frau
314-07039/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61507 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Després de la demanda interposada per possible frau, manté el Govern de la 

Generalitat la compra de material sanitari a l’empresa Basic Device per un import 
de 35 milions d’euros?

Palau del Parlament, 24 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada del GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses amb 
què ha contactat per a la compra de material sanitari per a afrontar 
la Covid-19
314-07040/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61508 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Amb quines empreses ha contactat la Generalitat per la compra de material 

sanitari per fer front el Covid-19? A quines d’aquestes empreses els hi comprarà 
material?

Palau del Parlament, 24 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada del GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disponibilitat 
de llits hospitalaris i el mecanisme jurídic pel qual els centres i 
establiments sanitaris privats i hotels es posen a disposició del 
Departament de Salut i sobre les causes de la manca de materials i 
d’equips de protecció individual a la sanitat pública
314-07041/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 61525 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonès Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament de Salut
– En relació a la Resolució SLT/746/2020, on es posen a disposició del Departa-

ment de Salut, a través del Servei Català de la Salut, els centres i establiments sani-
taris privats, quin negoci jurídic o mecanisme jurídic s’està utilitzant per fer efectiva 
la mateixa? Quin és el cost dia?

– Hi ha hagut a data 25 de març de 2020 manca de llits hospitalaris?
– Per què a data 20 de març de 2020 únicament s’utilitzaven 100 llits de la sani-

tat privada per part del Departament de Salut?
– Quants llits de la sanitat privada s’han utilitzat a data 25 de març de 2020 de 

la sanitat privada per la sanitat pública?
– A través de quin negoci jurídic o mecanisme jurídic s’estan utilitzant hotels 

privats per part dels sistema sanitari públic? Quin és el cost dia?
– Quines són les causes per les quals manca materials (fonamentalment respira-

dors i mascaretes), i EPI’s a la sanitat pública?
– A data 25 de març de 2020 tots els centres del sistema públic de salut tenien 

distribuïts els EPI’s entre els seus treballadors i treballadores?
– Per què no es convoca un reunió telemàtica amb tots els sindicats que tenen 

representants unitaris als hospitals de la xarxa pública?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats 
financeres que han contactat amb l’Institut Català de Finances per 
donar préstecs amb el 75% d’aval garantit per l’acord subscrit amb 
Avalis Catalunya SGR
314-07042/12

FORMULACIÓ: MARIA SIRVENT ESCRIG, DEL SP CUP-CC

Reg. 61526 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:

Al Departament d’Economia
Exposició de motius:
Segons l’establert a l’article 3 del Decret llei 6/2020, de 12 de març, de me- su-

res urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contracta-
ció pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus 
SARS-CoV-2 el Govern de la Generalitat de Catalunya ha de constituir un fons per 
un import màxim de 188 milions d’euros a dotar en un període de 5 anys amb les 
finalitats següents:

a) 177.500.000,00 euros per garantir el risc que assumeixin l’Institut Català de 
Finances i Avalis de Catalunya, SGR en garantia del 75% del principal dels préstecs 
que les entitats financeres atorguin a les petites i mitjanes empreses per pal·liar els 
efectes de la pandèmia a què es refereix el present Decret llei.

b) 10.000.000,00 euros per aportar al Fons de Provisions Tècniques d’Avalis de 
Catalunya, SGR.

Preguntes:
– Quines entitats financeres s’han posat en contacte amb l’Institut Català de fi-

nances per mostrar el seu interès en adherir-se al acord amb l’ICF i Avalis Catalu-
nya per comercialitzar els préstecs amb el 75% d’aval?

– Amb quins criteris es repartiran els recursos que estableix el decret esmentat, 
per a la concessió de préstecs? En quin percentatge es repartirà l’import dels avals 
entre les entitats financeres que s’adhereixin a l’acord?

– S’establirà algun criteri de priorització en la concessió de préstecs?
– Quins criteris hauran de complir les entitats financeres que es vulguin adherir 

a l’acord amb l’ICF i Avalis Catalunya per comercialitzar els préstecs amb el 75% 
d’aval?

– A efectes de poder accedir a aquesta línia d’avals qui tindrà la consideració de 
pyme?

– Quins requisits han de complir les pymes o autònoms que es vulguin acollir a 
la línia d’avals?

– Hi ha un límit d’import a concedir per préstec?
– A la pàgina web de l’ICF s’insta a les pymes i autònoms a posar-se en contacte 

amb una entitat financera amb la finalitat de començar a gestionar les condicions del 
crèdit i s’especifica que serà l’entitat la que es posarà en contacte amb l’ICF o Ava-
lis de Catalunya de cara a la gestió de l’aval. A quines entitats financeres es poden 
dirigir pymes i autònoms concretament?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Maria Sirvent Escrig, diputada del SP CUP-CC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides 
destinades a garantir la suficiència alimentària dels alumnes 
d’educació infantil, primària i secundària durant el període de 
tancament dels centres per la Covid-19
314-07043/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61527 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina partida ha destinat el Departament d’Educació per garantir la suficiència 

alimentària de l’alumnat d’educació infantil (primer i segon cicle), primària i secun-
dària durant el període de tancament dels centres educatius degut al Covid-19? (Es 
prega que es donin les dades desglossades per etapa educativa).

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants 
i joves en situació de vulnerabilitat social que són objecte de la 
garantia de suficiència alimentària durant el període de tancament 
dels centres educatius per la Covid-19
314-07044/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61528 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants infants i joves, segons el Departament d’Educació, es troben en una 

situació de vulnerabilitat social que els faci objecte de la garantia de suficiència ali-
mentària durant el període de tancament dels centres educatius degut al Covid-19?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de 
garantir la suficiència alimentària dels infants i joves durant el 
període de tancament dels centres educatius per la Covid-19
314-07045/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61529 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– De quina manera s’ha procedit o es vol procedir a garantir la suficiència ali-
mentària dels infants i joves en la seva etapa d’educació bàsica, durant el período de 
tancament dels centres educatius degut al Covid-19? I quins recursos humans s’han 
posat a disposició per part del Govern de la Generalitat, per tal de garantir aquest 
objectiu?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
pressupostària destinada a compensar els ajuts de menjador en 
l’educació primària durant el període de tancament dels centres 
educatius per la Covid-19
314-07046/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61530 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina partida ha destinat el Departament d’Educació a compensar els ajuts de 
menjador a l’educació primària durant el període de tancament dels centres educa-
tius degut al Covid-19? I quins recursos humans s’han posat a disposició per part del 
govern de la Generalitat, per tal de garantir aquest objectiu, a cadascun dels SSTT 
de Catalunya i el Consorci d’Educació de Barcelona?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
beneficiaris d’ajuts de menjador
314-07047/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61531 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quants alumnes beneficiaris d’ajuts de menjador té comptabilitzats el Departa-
ment d’Educació? (Es prega desagregar les dades per municipis i SSTT).

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què 
es van posar a disposició dels ajuntaments les targetes moneder 
que han de compensar les beques menjador durant el període de 
tancament dels centres educatius per la Covid-19
314-07048/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61532 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin dia es van a posar a disposició les targetes moneder que han de compen-
sar les beques menjador als diferents Ajuntaments de Catalunya durant el període 
de tancament dels centres educatius degut al Covid-19? Quants dies han passat les 
famílies beneficiàries dels ajuts de menjador sense rebre un import que compensi 
la manca d’aquest ajut? (Es prega desagregar les dades per municipis i/o comarques 
de Catalunya).

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
d’Educació té constància de les adreces o telèfons de contacte 
correctes de les famílies beneficiàries dels ajuts de menjador durant 
el període de tancament dels centres educatius per la Covid-19
314-07049/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61533 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Consten al Departament d’Educació les adreces o telèfons de contacte cor-
rectes de les famílies beneficiàries dels ajuts de menjador durant el període de tan-
cament dels centres educatius degut al Covid-19? S’han posat en coneixement dels 
consells comarcals o ajuntaments respectius? De quina manera?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud als 
ajuntaments encarregats de distribuir les targetes moneder a les 
famílies receptores de beques menjador de fer-los signar algun 
document
314-07050/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61534 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– S’ha sol·licitat als ajuntaments encarregats de distribuir les targetes moneder 
per les beques menjadors, que les famílies receptores de les targetes signin algun 
document?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de no haver 
autoritzat l’obertura dels centres educatius perquè els ajuntaments 
poguessin fer una distribució més ràpida i eficient de les targetes 
moneder durant el període de tancament dels centres per la Covid-19
314-07051/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61535 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Per què el Departament d’Educació no ha autoritzat la obertura dels centres 
educatius de manera generalitzada o en determinats municipis on des dels Ajunta-
ments respectius es considerava convenient, per poder fer una distribució més ràpida 
i eficient de les targetes moneder durant el període de tancament dels centres edu-
catius degut al Covid-19?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de no 
haver destinat personal del Departament d’Educació a distribuir 
les targetes moneder durant el període de tancament dels centres 
educatius per la Covid-19
314-07052/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Durant el període de tancament dels centres educatius degut al Covid-19, per 
què no s’ha posat, en general, personal propi del Departament d’Educació a efectuar 
la tasca de distribució de les targetes, amb les mesures de seguretat necessàries, com 
sí que han fet o fan servidors públics d’altres administracions?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de la 
partida pressupostària del Govern espanyol destinada a ajuts 
alimentaris a infants en situació de vulnerabilitat per a garantir-ne 
la suficiència durant el període de tancament dels centres educatius 
per la Covid-19
314-07053/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61537 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat de la partida destinada per 
part del Govern espanyol a ajuts alimentaris a infants en situació de vulnerabilitat, 
per garantir la suficiència alimentària durant el període de tancament de centres de-
gut al Covid-19? Com ho gestionarà el Departament?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera en què 
es farà la recàrrega de les targetes moneder per les beques de 
menjador en cas que l’estat d’alarma es prolongui
314-07054/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61538 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En cas que l’estat d’alarma s’allargui més dels 15 dies previstos inicialment, de 
quina manera es farà la recàrrega de les targetes moneders per les beques menjador? 
I en quant de temps?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa per la 
qual no es va optar per fer arribar els ajuts de menjador mitjançant 
una recàrrega directa al telèfon o una transferència bancària a les 
famílies beneficiàries
314-07055/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61539 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Per què el Departament no va optar per fer arribar els ajuts de menjador via 
recàrrega directa al telèfon o transferència bancària als comptes corrents de les fa-
mílies beneficiàries?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de posar 
a disposició de les famílies un canal de televisió de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals per a compensar la bretxa digital 
educativa durant el període de tancament dels centres educatius per 
la Covid-19
314-07056/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Té previst el Govern de la Generalitat posar a disposició un canal de TV  
(o alguna franja horària d’algun dels canals existents) de la CCMA per compensar 
la bretxa digital educativa durant els dies de tancament dels centres educatius degut 
al coronavirus?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a afrontar la bretxa digital educativa i compensar les 
mancances tecnològiques de moltes llars amb infants
314-07057/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines mesures té previstes el Govern de la Generalitat per fer front a la bretxa 
digital en l’àmbit educatiu i compensar les mancances en matèria d’infraestructu-
res de comunicació (ordinadors, impressores, tablets, etc.) i de connexió a Internet  
(fibra, wifi...) en moltes llars amb infants de Catalunya?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
subvencionar o bonificar els contractes de connexió de senyal Wi-Fi 
a les famílies vulnerables durant el confinament per la Covid-19
314-07058/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Té previst el Govern subvencionar o bonificar d’alguna manera els contractes 
de wifi que es produeixin en famílies vulnerables en el termini de confinament?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions 
donades als docents i al personal d’administració i serveis amb 
relació al teletreball durant l’estat d’alarma
314-07059/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61543 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines instruccions ha donat el Departament d’Educació als docents i PAS 
respecte el teletreball durant l’estat d’alarma? Es regulen d’alguna manera les hores 
que poden o han de treballar des de casa? Hi ha la mateixa instrucció pel personal 
de centres públics que pels de centres concertats? Si no és així, es prega que s’espe-
cifiqui. Quina és la situació dels treballadors en centres educatius privats? Consta al 
Departament que treballin als centres educatius?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació 
dels docents substituts que han acabat el període assignat al 
nomenament i no poden optar a un lloc mentre es mantingui el 
tancament dels centres
314-07060/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61544 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és la situació dels docents substituts que han acabat el seu nomenament i 
no poden optar a un nou lloc mentre es mantingui l’actual situació de tancament dels 
centres? Pensa el Departament d’Educació prorrogar els seus contractes de substi-
tució? Fins quan?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment 
dels contractes amb els prestadors de serveis de vetlladors durant i 
després de l’estat d’alarma
314-07061/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61545 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Mantindrà el Departament d’Educació els contractes amb els prestadors del 
servei de vetlladors/es durant i després de l’estat d’alarma? Consta al Departament 
algun ERTEs en aquest sector?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible 
suspensió dels contractes amb les empreses de transport i de 
menjador escolar durant l’estat d’alarma
314-07062/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61546 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Departament d’Educació respecte la possible sus-
pensió dels contractes dels centres o Consells Comarcals amb les  empreses del 
transport i de menjadors escolars durant l’estat d’alarma? Assumirà el Departament 
els costos d’aquests contractes? Assumirà també el cost dels contractes realitzats per 
les AMPAS i AFAS? Ho farà igual amb centres públics que concertats?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de les 
empreses que presten el servei d’escola bressol municipal durant 
l’estat d’alarma
314-07063/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61547 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

En relació a aquest fet, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Durant l’estat d’alarma, quin és el capteniment del Departament d’Educació 
de la situació de moltes empreses que presten el servei d’escoles bressol municipal? 
Té previst algun fons de contenció o ajut destinat a les empreses que gestionen llars 
d’infants o treballadores del sector?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de la 
presència de persones infectades per coronavirus a les residències 
de gent gran de Capellades (Anoia) i Olesa de Montserrat (Baix 
Llobregat)
314-07064/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Dimarts 24 de març, la fiscalia va obrir una investigació per a determinar les cir-
cumstància de la mort d’avis a les residències de Capellades i Olesa de Montserrat, 
afectades per coronavirus.

En relació a aquest fet, interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com han gestionat aquestes dues residències la presència de persones infecta-

des per coronavirus?

Palau del Parlament, 24 de març de 2020
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
residents morts per coronavirus a les residències de gent gran de 
Capellades (Anoia) i Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) i dels que 
n’han mort als hospitals als quals han estat derivats
314-07065/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61549 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Dimarts 24 de març, la fiscalia va obrir una investigació per a determinar les cir-
cumstància de la mort d’avis a les residències de Capellades i Olesa de Montserrat, 
afectades per coronavirus.

En relació a aquest fet, interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el número de residents morts per coronavirus, quants a les resi-

dències i quants ho han fet als hospitals als que han estat derivats/des?

Palau del Parlament, 24 de març de 2020
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha fet una 
inversió especial a la residència de gent gran d’Olesa de Montserrat 
(Baix Llobregat) per a tractar-ne els residents amb coronavirus com 
s’ha fet a Capellades (Anoia)
314-07066/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61550 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Dimarts 24 de març, la fiscalia va obrir una investigació per a determinar les cir-
cumstància de la mort d’avis a les residències de Capellades i Olesa de Montserrat, 
afectades per coronavirus.

En relació a aquest fet, interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En declaracions als mitjans de comunicació, la Consellera de Salut va assegu-

rar que a Capellades s’havia fet una inversió especial per sectoritzar i separar els 
pacients amb coronavirus. S’ha realitzat també una inversió especial a la residència 
d’Olesa de Montserrat? Quin és el contingut i la quantia d’aquesta inversió?

Palau del Parlament, 24 de març de 2020
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la petició de 
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) de resoldre la 
manca de personal a la residència de gent gran Santa Oliva
314-07067/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61551 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Dimarts 24 de març, la fiscalia va obrir una investigació per a determinar les cir-
cumstància de la mort d’avis a les residències de Capellades i Olesa de Montserrat, 
afectades per coronavirus.

En relació a aquest fet, interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El passat 23 de març, i com venia fent dies abans, l’Ajuntament d’Olesa de 

Montserrat va reclamar a la Generalitat de Catalunya una actuació urgent per resol-
dre la situació «crítica» de manca de personal. Ha estat atesa la petició de l’Ajun-
tament? Quin ha estat l’increment de personal de la residència Santa Oliva que es 
derivaria d’aquesta petició, ja sigui en noves contractacions o en substitucions del 
personal que es troba de baixa laboral? A més del personal, quins altres recursos 
s’han posat a l’abast de la residència per fer front al coronavirus?

Palau del Parlament, 24 de març de 2020
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol que han 
de seguir les residències de gent gran a l’hora de comunicar una 
infecció per coronavirus
314-07068/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61552 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Dimarts 24 de març, la fiscalia va obrir una investigació per a determinar les cir-
cumstància de la mort d’avis a les residències de Capellades i Olesa de Montserrat, 
afectades per coronavirus.

En relació a aquest fet, interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el protocol a seguir per part de les residències públiques i privades de 

Catalunya a l’hora de comunicar la presència d’una persona infectada per coronavi-
rus? S’ha complert per part de la direcció d’aquestes residències?

Palau del Parlament, 24 de març de 2020
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què 
el Departament de Salut es va fer càrrec de la situació de les 
residències de gent gran de Capellades (Anoia) i Olesa de Montserrat 
(Baix Llobregat) i els motius pels quals ho va fer
314-07069/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61553 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Dimarts 24 de març, la fiscalia va obrir una investigació per a determinar les cir-
cumstància de la mort d’avis a les residències de Capellades i Olesa de Montserrat, 
afectades per coronavirus.

En relació a aquest fet, interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En quin moment i per quines raons el Departament de Salut es fa càrrec de la 

situació d’aquestes dues residències?

Palau del Parlament, 24 de març de 2020
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
sanitaris destinats a les àrees bàsiques de salut de Capellades 
(Anoia) i Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)
314-07070/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61554 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Dimarts 24 de març, la fiscalia va obrir una investigació per a determinar les cir-
cumstància de la mort d’avis a les residències de Capellades i Olesa de Montserrat, 
afectades per coronavirus.

En relació a aquest fet, interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants recursos sanitaris s’han dedicat a les Àrees Bàsiques de Salut d’Olesa 

de Montserrat i Capellades?

Palau del Parlament, 24 de març de 2020
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de 
professionals sanitaris als centres residencials durant el període de 
confinament per la Covid-19
314-07071/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61555 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Dimarts 24 de març, la fiscalia va obrir una investigació per a determinar les cir-
cumstància de la mort d’avis a les residències de Capellades i Olesa de Montserrat, 
afectades per coronavirus.

En relació a aquest fet, interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la presència dels professionals sanitaris als centres residencials de 

Catalunya durant el període de coronavirus?

Palau del Parlament, 24 de març de 2020
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de la 
reducció del 100% al 85% de l’aportació per plaça finançada en les 
factures a entitats i empreses gestores de centres de serveis socials 
en cas de tancament
314-07072/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61556 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El passat 23 de març de 2020, la Direcció General de l’Autonomia Personal i la 
Discapacitat, va emetre les «Instruccions de tramitació de des despeses extraordinà-
ries Covid-19» on s’explicava a diverses entitats i empreses gestores del sector social 
els canvis en la tramitació de les factures generades durant la pandèmia.

En el punt 2.A. d’aquest document s’especifica que si el servei s’ha tancat, els 
centres concertats, conveniats, adaptats o en centres propis en gestió delegada les 
empreses hauran de fer una factura per les places finançades, per les que la Gene-
ralitat pagarà el 85%.

En relació a aquest fet, interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la raó per passar de pagar el 100% al 85%?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els sectors afectats 
per la reducció del 100% al 85% de l’aportació per plaça finançada 
en les factures a entitats i empreses gestores de centres de serveis 
socials en cas de tancament
314-07073/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61557 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

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

El passat 23 de març de 2020, la Direcció General de l’Autonomia Personal i la 
Discapacitat, va emetre les «Instruccions de tramitació de des despeses extraordinà-
ries Covid-19» on s’explicava a diverses entitats i empreses gestores del sector social 
els canvis en la tramitació de les factures generades durant la pandèmia.

En el punt 2.A. d’aquest document s’especifica que si el servei s’ha tancat, els 
centres concertats, conveniats, adaptats o en centres propis en gestió delegada les 
empreses hauran de fer una factura per les places finançades, per les que la Gene-
ralitat pagarà el 85%.

En relació a aquest fet, interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els sectors afectats per aquesta reducció?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la decisió de 
reduir del 100% al 85% l’aportació per plaça finançada en les 
factures a entitats i empreses gestores de centres de serveis socials 
en cas de tancament s’ha acordat amb el sector
314-07074/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61558 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

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

El passat 23 de març de 2020, la Direcció General de l’Autonomia Personal i la 
Discapacitat, va emetre les «Instruccions de tramitació de des despeses extraordinà-
ries Covid-19» on s’explicava a diverses entitats i empreses gestores del sector social 
els canvis en la tramitació de les factures generades durant la pandèmia.

En el punt 2.A. d’aquest document s’especifica que si el servei s’ha tancat, els 
centres concertats, conveniats, adaptats o en centres propis en gestió delegada les 
empreses hauran de fer una factura per les places finançades, per les que la Gene-
ralitat pagarà el 85%.

En relació a aquest fet, interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En base a quin acord amb el sector s’ha pres aquesta decisió?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de la 
reducció del 100% al 85% de l’aportació per plaça finançada en el 
salari dels treballadors socials afectats pel tancament de centres i 
que ara atenen els usuaris a domicili i reforcen els serveis d’atenció 
social bàsica dels municipis
314-07075/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61559 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El passat 23 de març de 2020, la Direcció General de l’Autonomia Personal i la 
Discapacitat, va emetre les «Instruccions de tramitació de des despeses extraordinà-
ries Covid-19» on s’explicava a diverses entitats i empreses gestores del sector social 
els canvis en la tramitació de les factures generades durant la pandèmia.

En el punt 2.A. d’aquest document s’especifica que si el servei s’ha tancat, els 
centres concertats, conveniats, adaptats o en centres propis en gestió delegada les 
empreses hauran de fer una factura per les places finançades, per les que la Gene-
ralitat pagarà el 85%.

En relació a aquest fet, interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Els treballadors/es del sector social que treballaven a centres que la Generalitat 

ha tancat, com els esmentats, estan atenent a domicili als usuaris/àries i reforçant els 
serveis d’atenció social bàsica dels municipis. El Govern ha calculat què suposarà 
des del punt de vista salarial una reducció de la tarifa del 15%?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la liquidació pendent 
a entitats gestores de serveis socials, residencials i assistencials 
corresponent al 2019
314-07076/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61560 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El passat 23 de març de 2020, la Direcció General de l’Autonomia Personal i la 
Discapacitat, va emetre les «Instruccions de tramitació de des despeses extraordinà-
ries Covid-19» on s’explicava a diverses entitats i empreses gestores del sector social 
els canvis en la tramitació de les factures generades durant la pandèmia.

En el punt 2.A. d’aquest document s’especifica que si el servei s’ha tancat, els 
centres concertats, conveniats, adaptats o en centres propis en gestió delegada les 
empreses hauran de fer una factura per les places finançades, per les que la Gene-
ralitat pagarà el 85%.
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En relació a aquest fet, interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quan farà el Govern la liquidació pendent de l’any 2019 a diverses entitats ges-

tores de serveis socials, residencials i assistencials, pendents de cobrar per la feina 
ja realitzada?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Raúl Moreno Montaña, diputat del GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de 
procediment que es va realitzar en el contracte amb l’empresa Basic 
Devices per a la compra de material sanitari
314-07077/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 61585 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la contractació de l’empresa Basic Devices per la compra de material 

de protecció sanitària per valor de 35M€: 
– Mitjançant quin procediment contractual s’ha realitzat el contracte amb Basic 

Devices per a la compra de material sanitari?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comprovació de la 
solvència i els antecedents de l’empresa Basic Devices
314-07078/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 61586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la contractació de l’empresa Basic Devices per la compra de material 

de protecció sanitària per valor de 35M€: 
– Ha comprovat el govern la solvència i els antecedents de l’empresa Basic Devi-

ces, que posteriorment a la contractació ha hagut de denunciar per possible estafa?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació 
tècnica de l’adjudicació a l’empresa Basic Devices de la compra de 
material sanitari per valor de 35 milions d’euros
314-07079/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 61587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la contractació de l’empresa Basic Devices per compra de material 

de protecció sanitària per valor de 35M€: 
– Per quin motiu s’adjudica a aquesta empresa la compra de material sanitari per 

valor de 35M€? Quina és la justificació tècnica de la contractació?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació de 35 
milions d’euros a una empresa que porta més de quatre anys sense 
acreditar cap activitat i on només consta un treballador
314-07080/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 61588 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la contractació de l’empresa Basic Devices per la compra de material 

de protecció sanitària per valor de 35M€: 
– Quina consideració fa el Govern d’adjudicar 35M€ a una empresa que porta 

més de 4 anys sense acreditar activitat i on només hi consta un treballador?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es tenia 
coneixement que a l’adjudicar un contracte a l’empresa Basic 
Devices, es feia un encàrrec a una Societat d’Inversió de Capital 
Variable, que opera des d’un paradís fiscal com Luxemburg
314-07081/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 61589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la contractació de l’empresa Basic Devices per la compra de material 

de protecció sanitària per valor de 35M€: 
– Tenia coneixement el Govern d’estar fent un encàrrec a una SICAV que opera 

des de Luxemburg, considerat un paradís fiscal?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la garantia de la 
seguretat jurídica i financera del contracte a l’empresa Basic Devices 
per a la compra de material sanitari
314-07082/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 61590 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la contractació de l’empresa Basic Devices per la compra de material 

de protecció sanitària per valor de 35M€: 
– Com va garantir la Vicepresidència d’Economia la seguretat jurídica i finan-

cera de l’operació que signava? Quins controls previs va realitzar a l’empresa Basic 
Devices?

Palau del Parlament, 25 de març 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació 
contractual amb les empreses de Josep Maria Parellada o Roger 
Parellada
314-07083/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 61591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la contractació de l’empresa Basic Devices per la compra de material 

de protecció sanitària per valor de 35M€: 
– Quina relació contractual ha mantingut la Generalitat o les seves empreses 

públiques amb empreses del Sr. Josep Maria Parellada o del Sr. Roger Parellada?

Palau del Parlament, 25 de març 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha contactat 
amb la cartera de proveïdors del Departament de Salut per 
aconseguir material sanitari amb urgència
314-07084/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 61592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la contractació de l’empresa Basic Devices per la compra de material 

de protecció sanitària per valor de 35M€: 
– Ha treballat el Govern amb tota la cartera de proveïdors del Departament de 

Salut per aconseguir material sanitari amb urgència?

Palau del Parlament, 25 de març 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació 
d’haver efectuat una operació amb sospites de frau
314-07085/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 61593 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la contractació de l’empresa Basic Devices per la compra de material 

de protecció sanitària per valor de 35M€: 
– Com justifica el Govern haver efectuat una operació amb sospites de frau?

Palau del Parlament, 25 de març 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és procedent el 
fet de declinar fer aclariments en roda de premsa sobre el contracte 
amb l’empresa Basic Devices
314-07086/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 61594 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la contractació de l’empresa Basic Devices per la compra de material 

de protecció sanitària per valor de 35M€: 
– Considera el Govern que és procedent amb les normes de transparència que la 

Consellera de Salut declini fer aclariments de l’operació amb Basic Devices en roda 
de prensa?

Palau del Parlament, 25 de març 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data des que 
l’Institut Català de la Salut efectua la compra agregada del material 
de protecció del personal sanitari i en fa la distribució als hospitals
314-07087/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 61595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’adquisició per part de l’ICS del material de protecció del personal 

sanitari i, en concret, de la compra de mascaretes, guants i equips de protecció in-
dividual (EPI): 

– Des de quan l’ICS està efectuant la compra agregada d’aquest material sanitari 
i en centralitza la distribució a tots els hospitals de Catalunya?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les compres i la 
distribució de material sanitari efectuades per l’empresa pública 
Logaritme Serveis Logístics
314-07088/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 61596 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’adquisició per part de l’ICS del material de protecció del personal 

sanitari i, en concret, de la compra de mascaretes, guants i equips de protecció in-
dividual (EPI): 

– Quines compres de material sanitari efectua l’empresa pública Logaritme Ser-
veis Logístics actualment? I quin paper en té aquesta empresa en la distribució del 
material als centres hospitalaris?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució de 
material de protecció als centres sanitaris
314-07089/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 61597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’adquisició per part de l’ICS del material de protecció del personal 

sanitari i, en concret, de la compra de mascaretes, guants i equips de protecció in-
dividual (EPI): 

– Com efectua l’ICS la distribució de material de protecció als centres sanitaris? 
Quin és el circuit per subministrar-los? Distribueix el Govern el material de forma 
eficient i a temps òptim el material que centralitza?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de 
l’endarreriment en l’adjudicació de la darrera compra ordinària de 
material de protecció per al personal sanitari d’octubre del 2019 al 27 
de febrer de 2020
314-07090/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 61598 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’adquisició per part de l’ICS del material de protecció del personal 

sanitari i, en concret, de la compra de mascaretes, guants i equips de protecció in-
dividual (EPI): 

– Per quin motiu l’adjudicació de la última compra ordinària de material de pro-
tecció pel personal sanitari es va endarrerir al 27 de febrer, en plena pandèmia del 
Covid-19, quan la data d’inici del concurs era de l’octubre de 2019?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
mascaretes, guants i equips de protecció individuals comprats per 
l’Institut Català de la Salut abans i despès que es declarés la situació 
de pandèmia per la Covid-19
314-07091/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 61599 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’adquisició per part de l’ICS del material de protecció del personal 

sanitari i, en concret, de la compra de mascaretes, guants i equips de protecció in-
dividual (EPI): 

– Quin nombre de mascaretes, guants i EPIs va comprar l’ICS abans i després 
que l’OMS declarés la situació de pandèmia pel Covid-19?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es considera 
eficient la provisió de material de protecció per al personal sanitari
314-07092/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 61600 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’adquisició per part de l’ICS del material de protecció del personal 

sanitari i, en concret, de la compra de mascaretes, guants i equips de protecció in-
dividual (EPI): 

– Considera el govern que ha estat eficient en la provisió de material de protecció 
al personal sanitari quan el concurs per a proveir el material ordinari ja ha comptat 
amb greus demores?

Palau del Parlament, 25 de març 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de 
reacció en la provisió de material de protecció per al personal 
sanitari quan l’alerta per la Covid-19 ja arribava a Catalunya
314-07093/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 61601 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’adquisició per part de l’ICS del material de protecció del personal 

sanitari i, en concret, de la compra de mascaretes, guants i equips de protecció in-
dividual (EPI): 

– Quina capacitat de reacció ha tingut el Govern per a proveir-se de material de 
protecció sanitària quan hi havia l’alerta que el virus del Covid-19 arribava a Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 25 de març 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment 
d’agilitat en les compres de material als hospitals per fer front a la 
pandèmia
314-07094/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 61602 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’adquisició per part de l’ICS del material de protecció del personal 

sanitari i, en concret, de la compra de mascaretes, guants i equips de protecció in-
dividual (EPI): 

– Com pensa garantir que els hospitals puguin efectuar de forma àgil les com-
pres de material que necessiten per a fer front a aquesta situació de pandèmia?

Palau del Parlament, 25 de març 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les proves pilots de 
videoconferències entre interns i familiars als centres penitenciaris 
i la situació al Centre Penitenciari de dones de Barcelona-Wad Ras 
entre el 15 i el 22 de març del 2020
314-07095/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 61617 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonès Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament de Justícia
– Les proves pilot de videoconferències entre persones internes i familiars quins 

resultats han donat? Es generalitzaran i s’incorporaran als drets de les persones in-
ternes? Amb quina regularitat es podran fer?

– Hi ha hagut cap motí o incident al CP de Wad Ras entre el 15 de març i el 22 
de març?

– Hi ha hagut traslladat d’internes del CP Wad Ras al CP Can Brians entre el 15 
i el 22 de març de 2020? Quines han estat les causes?

– En el context que estem vivint s’ha valorat avançar o facilitar permisos o règim 
de semillibertat o llibertat?

Palau del Parlament, 25 de març de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats dels 
estudis epidemiològics a Igualada i a la Conca d’Òdena (Anoia)
314-07096/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61626 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els resultats dels estudis epidemiològics que s’han fet a Igualada i a 

la Conca d’Òdena? (Desglossar les dades per nombre de contagis, ingressos hospi-
talaris, pacients crítics o greus i número de defuncions).

Palau del Parlament, 26 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris tècnics 
que va servir per a decidir canviar l’estat de confinament a Igualada i 
a la Conca d’Òdena (Anoia)
314-07097/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61627 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En base a quins criteris tècnics va prendre la Conselleria d’Interior les deci-

sions de canviar l’estat de confinament i la seva continuïtat a Igualada i la Conca 
d’Òdena?

Palau del Parlament, 26 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada del GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es 
va acusar en concret a una professional sanitària de ser la pacient O 
d’infecció per coronavirus a Igualada (Anoia)
314-07098/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61628 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu es va acusar, en concret, a una professional sanitària de ser la 

pacient 0 a Igualada?

Palau del Parlament, 26 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha demostrat 
que el focus de la Covid-19 d’Igualada (Anoia) es va produir en un 
sopar
314-07099/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61629 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha demostrat que el focus de Covid-19 d’Igualada es va produir en un sopar?

Palau del Parlament, 26 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les contradiccions 
entre les declaracions a les rodes de premsa de la consellera de 
Salut i els professionals de l’Hospital d’Igualada
314-07100/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61630 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb les contradiccions que hi ha 

entre les declaracions de la Consellera de Salut en les rodes de premsa i els profes-
sionals de l’Hospital d’Igualada?

Palau del Parlament, 26 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada del GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
la consellera de Salut no va protegir els professionals de l’Hospital 
d’Igualada
314-07101/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61631 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu no va protegir la Consellera de Salut als professionals de l’Hos-

pital d’Igualada?

Palau del Parlament, 26 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada del GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no 
s’ha facilitat informació detallada als ajuntaments afectats de l’estat 
del confinament i l’evolució dels contagis a Igualada i a la Conca 
d’Òdena (Anoia)
314-07102/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu no s’ha facilitat des del Departament de Salut i el Departament 

d’Interior informació detallada als ajuntaments afectats de l’estat de confinament a 
Igualada i a la Conca d’Òdena o dels resultats del mateix en l’evolució dels contagis?

Palau del Parlament, 26 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada del GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de nous 
professionals sanitaris incorporats a l’Hospital d’Igualada
314-07103/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants professionals nous s’han incorporat a l’Hospital d’Igualada? (Es dema-

na desglossar les dades cronològicament i per tipus de professionals).

Palau del Parlament, 26 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada del GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació de 
professionals de l’Hospital de Bellvitge a la direcció de l’Hospital 
d’Igualada
314-07104/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En què ha consistit la incorporació com a direcció de l’Hospital de Bellvitge?

Palau del Parlament, 26 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada del GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si existeixen 
diferències entre les dades de la Conca d’Òdena (Anoia) recollides 
per l’Hospital d’Igualada i pel Departament de Salut
314-07105/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’han produït diferències en la recollida de dades entre l’Hospital d’Igua-

lada i les dades que ha facilitat la Conselleria de Salut en relació amb la Conca 
d’Òdena?

Palau del Parlament, 26 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada del GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de l’alt 
índex de mortalitat amb relació als contagiats per la Covid-19 a la 
Conca d’Òdena (Anoia)
314-07106/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– A què es deu l’índex de mortalitat tant alt sobre els contagiats de Covid-19 a 

la Conca d’Òdena?

Palau del Parlament, 26 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada del GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
s’han sol·licitat expedients de regulació temporal d’ocupació en 
empreses de transport sanitari i en alguns centres assistencials 
després de la publicació de la Resolució SLT/746/2020
314-07107/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu s’han produït escrits d’expedients de regulació temporal d’ocu-

pació en empreses de transport sanitari i en alguns centres assistencials després 
d’haver-se publicat la Resolució SLT/746/20020, de 18 de març, per qual es posaven 
a disposició del Departament de Salut els centres sanitaris privats, així com els de 
les mútues d’accidents de treball amb els seus mitjans materials i humans?

Palau del Parlament, 26 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada del GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i les 
dates dels contractes per la compra de material sanitari per grip 
habitual durant el 2020
314-07108/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants contractes ha fet el Govern durant el 2020, i en quines dates, per la 

compra de material sanitari per l’epidèmia de grip habitual?

Palau del Parlament, 26 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada del GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i les 
dates dels contractes per la compra de material sanitari en previsió 
de la Covid-19 durant el 2020
314-07109/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants contractes ha fet el Govern durant el 2020, i en quines dates, per la 

compra de material sanitari en previsió del Covid-19?

Palau del Parlament, 26 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada del GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i les 
dates dels contractes per a la compra de material sanitari un cop 
l’epidèmia ja estava arrelada
314-07110/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants contractes ha fet el Govern durant el 2020, i en quines dates, per la 

compra de material sanitari pel Covid-19, un cop l’epidèmia ja estava arrelada a 
Catalunya?

Palau del Parlament, 26 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada del GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el 
vicepresident del Govern i la consellera de Salut van visitar el centre 
del Servei d’Emergències Mèdiques quan ja era evident que calia 
evitar els desplaçaments
314-07111/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu van visitar el centre del Servei d’Emergències Mèdiques de 

Catalunya el Vicepresident del Govern de la Generalitat amb la Consellera de Salut 
quan ja era evident que calia evitar tots els desplaçaments?

Palau del Parlament, 26 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada del GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha fet un estudi 
del funcionament de l’atenció telefònica a través del 061 i el 112 i els 
centres d’atenció primària davant la Covid-19
314-07112/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61642 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha fet la Generalitat un estudi complert, cronològic i amb detall, del funciona-

ment que ha tingut l’atenció telefònica davant el Covid-19 a través dels telèfons 061 
i 112 i als Centres d’Atenció Primària de Catalunya? En cas afirmatiu, quins resul-
tats s’han obtingut amb aquest estudi? En cas negatiu, per quin motiu no ha trobat el 
Govern necessari fer aquest estudi?

Palau del Parlament, 26 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada del GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mancances i 
errors en el funcionament de l’atenció telefònica a través del 061 i el 
112 i els centres d’atenció primària davant la Covid-19
314-07113/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61643 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mancances i errors ha descobert el Govern en el funcionament que ha 

tingut l’atenció telefònica davant el Covid-19 a través dels telèfons 061 i 112 i dels 
Centres d’Atenció Primària de Catalunya?

Palau del Parlament, 26 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada del GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
metges interns residents, estudiants de darrer any de l’àmbit de la 
salut i professionals jubilats que s’han incorporat al sistema sanitari 
per fer front a la Covid-19 el març i abril del 2020
314-07114/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61644 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants MIRs, estudiants de l’àmbit de la salut de darrer any i professionals sa-

nitaris jubilats s’han incorporat al sistema sanitari per fer front al Covid-19 durant 
el mes de març i d’abril? (Es demana desglossar les dades per setmanes i tipus de 
professionals).

Palau del Parlament, 26 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada del GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de la 
central de compres Logaritme davant la Covid-19
314-07115/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61645 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el paper que ha tingut la central de compres Logaritme en relació amb 

el Covid-19? Quins contractes ha realitzat? Per quines quanties? En quines dates? 
Quin sistema de repartiment del material sanitari han fet servir?

Palau del Parlament, 26 de març de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada del GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients de 
regulació temporal d’ocupació que s’han fet durant l’estat d’alarma 
decretat pel Covid-19
314-07116/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que sigui contestada amb resposta 
escrita.

En relació a aquest fet, interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins expedients de regulació temporal d’ocupació s’han fet a Catalunya du-

rant l’estat d’alarma decretat pel Covid-19? (Es demana desglossar les dades per em-
presa, municipi, sector d’activitat i número de treballadors afectats).

Palau del Parlament, 26 de març de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients de 
regulació temporal d’ocupació que s’han presentat al sistema sanitari 
privat durant l’estat d’alarma decretat pel Covid-19
314-07117/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61647 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

En relació a aquest fet, interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Durant l’estat d’alarma decretat pel Covid-19, s’ha presentat algun expedient de 

regulació d’ocupació dins del sistema sanitari privat de Catalunya?

Palau del Parlament, 26 de març de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
no recomana el seguiment de RTVE per a completar l’oferta pública 
educativa
314-07118/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 61656 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent perquè sigui contestada amb resposta escrita: 

El canal de televisió Clan de Radio Televisión Española (RTVE) ofereix cinc ho-
res diàries de continguts educatius per matèries i nivells diferents, però des del De-
partament d’Educació només es recomana seguir els continguts de TV3, Catalunya 
Ràdio i iniciatives privades com la de Cavall Fort.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per què el Govern de la Generalitat no recomana el seguiment de l’oferta públi-

ca nacional de RTVE per completar l’oferta als nens i nenes catalans? 

Palau del Parlament, 24 de març del 2020 
Sonia Sierra Infante, diputada del GP Cs
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per 
escrit sobre les mesures preses per a protegir ells treballadors de 
Catalunya Ràdio de la Covid-19
325-00077/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61622 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 192 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 per 
escrit.

Interessa saber a la diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures s’han pres per a protegir als treballadors de Catalunya Ràdio 

front al Covid-19 i amb quin material de protecció hi compten? 

Palau del Parlament, 26 de març de 2020 
Beatriz Silva, diputada GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el protocol a seguir en el cas que algun dels seus treballadors 
doni positiu en coronavirus
325-00078/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 192 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 per 
escrit.

Interessa saber a la diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el protocol a seguir per la CCMA en el cas que algun dels seus treba-

lladors doni positiu en Covid-19?

Palau del Parlament, 26 de març de 2020 
Beatriz Silva, diputada 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 per escrit 
sobre les mesures preses per a protegir ells treballadors de TV3 de 
la Covid-19
325-00079/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61624 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 192 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 per 
escrit.

Interessa saber a la diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures s’han pres per a protegir als treballadors de TV3 front al  

Covid-19 i amb quin material de protecció hi compten? 

Palau del Parlament, 26 de març de 2020 
Beatriz Silva, diputada GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre els motius per readmetre Toni Albà com a col·laborador
325-00080/12

FORMULACIÓ: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 61625 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presen-
ta 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 per escrit.

A principis de l’any 2019, el Sr. Toni Albà, donades una sèrie de desafortunades 
piulades a Twiter referides a polítics, va ser apartat de la seva feina com a col·labo-
rador ocasional del programa de TV3 Polònia.

Entre aquestes piulades masclistes i homòfobes, trobem: 
«Bon viatge a Waterloo!!! (Vigila no passis de llarg i vagis a petar a Amsterdam...  

allà, estaries com a casa i a més a més tindries tots els teus drets laborals respec-
tats!» referint-se a Inés Arrimadas o «Quan la Inés va en ruta, les pilotes fora, xuta, 
dels fangars en surt bruta, esquitxada, gens eixuta. Es disfressa dins la gruta, en de-
mòcrata es transmuta, somia que vots escruta i crida –meus!– la mala puta» «Hi ha 
bombolles de sabó. Hi ha bombolles de gas. Hi ha bombolles d’oxigen. Hi ha bom-
bolla immobiliària... I després hi ha la bombolleta ballarina és com aquella llufa a la 
banyera que balla dins l’aigua escampant tuf putrefacte després d’una mala digestió 
pseudo-socialista» referint-se a Miquel Iceta.

«Franco Franco Franco... Excel·lent fill de puta» referint-se a Lluís Rabell.
«Hi ha insectes que treballen a l’ombra... com ara el grill de gruta» referint-se a 

Enric Millo.
En la darrera piulada, d’aquest 25 de març, s’ha referit a Miquel Iceta «Haureu 

de viure confinats i protegits la resta de les vostres vides. Teniu morts a les espatlles. 
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Alguns ho heu fet de paraula; d’altres, d’obra i uns altres per omissió... Sou #Milo-
sevic» 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Després de desvincular-lo de la televisió pública per les piulades dirigides a 

Inés Arrimadas, Miquel Iceta, Lluís Rabell, Enric Millo, Joan Coscubiela... i donat 
que el personatge continua en la línia d’insultar als representants del poble, quins 
motius té la televisió pública per readmetre’l com a col·laborador? 

Palau del Parlament, 26 de març de 2020 
David Pérez Ibáñez, portaveu CCMA del GP PSC-Units
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	Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el coneixement i l’anàlisi per part del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de les mesures que han pres altres governs amb relació a la pandèmia de la Covid-19 i 
	311-01612/12
	Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la proposta per a afrontar l’emergència de la Covid-19 en els territoris sahrauís i palestins i altres zones en conflicte
	311-01613/12
	Anunci: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la proposta per a facilitar el retorn dels joves residents a l’exterior que han hagut de viure l’emergència provocada per la Covid-19 fora de Catalunya
	311-01614/12
	Anunci: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’acceptació del suport de Cuba per a assolir una resposta més eficient a la crisi sanitària provocada per la Covid-19
	311-01619/12
	Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC


	3.25. Preguntes al Govern
	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients en la carrera professional d’un agent dels Mossos d’Esquadra
	314-06998/12
	Formulació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals les trucades al telèfon 061 no són gratuïtes
	314-06999/12
	Formulació: Jorge Soler González, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l’increment dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals
	314-07000/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l’increment dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals al Vendrell (Baix Penedès)
	314-07001/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l’increment dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals a Cambrils (Baix Camp) i a Tortosa (Baix Ebre)
	314-07002/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades amb relació a les investigacions dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals i a l’acompanyament de les víctimes
	314-07003/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades de prevenció de les violències sexuals al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre
	314-07004/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat i viabilitat econòmica de la Passió Medieval de Cervera (Segarra)
	314-07005/12
	Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empara de les administracions catalanes a la Passió Medieval de Cervera (Segarra) per a evitar-ne la desaparició
	314-07006/12
	Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vies de suport a l’Associació de la Passió Medieval o a la Paeria de Cervera (Segarra) per a garantir la pervivència de la representació
	314-07007/12
	Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el material per a salvaguardar la salut dels professionals del Servei Català de la Salut que atenen persones afectades pel coronavirus
	314-07008/12
	Formulació: Jorge Soler González, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preventives del Departament de Justícia per a evitar la propagació de la Covid-19
	314-07009/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a garantir que els espais de les seus judicials compleixin la normativa i les condicions de salubritat per a evitar el contagi de la Covid-19
	314-07010/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos de Covid-19 diagnosticats a les presons
	314-07011/12
	Formulació: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de reunions extraordinàries del Departament de Justícia amb el Comitè de Salut i Seguretat Laboral dels funcionaris de presons
	314-07012/12
	Formulació: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de prevenció, detecció, aïllament i guarició davant de la Covid-19
	314-07013/12
	Formulació: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el material de protecció proporcionat als interns de les presons contagiats per la Covid-19
	314-07014/12
	Formulació: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els sistemes de detecció del coronavirus en persones que accedeixen als centres d’internament
	314-07015/12
	Formulació: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a aplicar les mesures necessàries per a garantir la higiene i la prevenció davant de la Covid-19 als jutjats i altres centres de treball
	314-07016/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preventives adoptades per a evitar la propagació de la Covid-19 als punts de trobada familiar i altres seus i oficines públiques
	314-07017/12
	Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cursos de formació i prevenció sobre la Covid-19 impartits als funcionaris de presons
	314-07018/12
	Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació del Departament de Justícia amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la Fiscalia Superior de Catalunya per la crisi de la Covid-19
	314-07019/12
	Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors públics afectats per la Covid-19 en l’exercici de llur treball
	314-07020/12
	Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors dels centres de treball i residències afectats per la crisi del coronavirus
	314-07021/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha dotat el Cos de Mossos d’Esquadra amb els mitjans de protecció per a evitar el contagi de la Covid-19
	314-07022/12
	Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de suspendre les proves físiques de la convocatòria de places per al Cos de Mossos d’Esquadra 2019-2020
	314-07023/12
	Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la provisió de material sanitari als centres de salut i la substitució del personal sanitari confinat per contagi de la Covid-19
	314-07024/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a reduir l’impacte econòmic per la crisi del coronavirus
	314-07025/12
	Formulació: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i voluntaris que assisteixen les persones sense llar que estan afectats per la Covid-19 i sobre les mesures adoptades als centres d’acolliment davant la crisi pel coronavirus
	314-07026/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de Covid-19 al Centre Sociosanitari Frederica Montseny, de Viladecans (Baix Llobregat)
	314-07027/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de prevenció de riscos laborals per als treballadors que estan de cara al públic i per als agents dels cossos policials
	314-07028/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contracte amb l’empresa Basic Devices per a la compra de material sanitari
	314-07029/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’empresa Basic Devices està registrada a la Generalitat
	314-07030/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment administratiu pel qual es va fer el contracte amb l’empresa Basic Devices per a la compra de material sanitari
	314-07031/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el detall de la compra de material sanitari a l’empresa Basic Devices arran de la crisi provocada per la Covid-19
	314-07032/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es va aturar el pagament a l’empresa Basic Devices per la compra de material sanitari
	314-07033/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es va escollir l’empresa Basic Devices per a la compra de material sanitari
	314-07034/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació d’una denúncia als Mossos d’Esquadra per presumpta estafa de l’empresa Basic Devices en la compra de material sanitari
	314-07035/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’ha aturat el contracte amb l’empresa Basic Devices per a la compra de material sanitari després de la presentació d’una denúncia per presumpte frau
	314-07036/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada de la denúncia a l’empresa Basic Devices per presumpte frau en la compra de material sanitari
	314-07037/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació aportada per l’empresa Basic Devices per a refutar el presumpte frau en la compra de material sanitari
	314-07038/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de la compra de material sanitari a l’empresa Basic Devices després de la denúncia presentada per presumpte frau
	314-07039/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses amb què ha contactat per a la compra de material sanitari per a afrontar la Covid-19
	314-07040/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disponibilitat de llits hospitalaris i el mecanisme jurídic pel qual els centres i establiments sanitaris privats i hotels es posen a disposició del Departament de Salut i sobre les causes de la manca de 
	314-07041/12
	Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats financeres que han contactat amb l’Institut Català de Finances per donar préstecs amb el 75% d’aval garantit per l’acord subscrit amb Avalis Catalunya SGR
	314-07042/12
	Formulació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides destinades a garantir la suficiència alimentària dels alumnes d’educació infantil, primària i secundària durant el període de tancament dels centres per la Covid-19
	314-07043/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i joves en situació de vulnerabilitat social que són objecte de la garantia de suficiència alimentària durant el període de tancament dels centres educatius per la Covid-19
	314-07044/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de garantir la suficiència alimentària dels infants i joves durant el període de tancament dels centres educatius per la Covid-19
	314-07045/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària destinada a compensar els ajuts de menjador en l’educació primària durant el període de tancament dels centres educatius per la Covid-19
	314-07046/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes beneficiaris d’ajuts de menjador
	314-07047/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es van posar a disposició dels ajuntaments les targetes moneder que han de compensar les beques menjador durant el període de tancament dels centres educatius per la Covid-19
	314-07048/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Educació té constància de les adreces o telèfons de contacte correctes de les famílies beneficiàries dels ajuts de menjador durant el període de tancament dels centres educatius per la Co
	314-07049/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud als ajuntaments encarregats de distribuir les targetes moneder a les famílies receptores de beques menjador de fer-los signar algun document
	314-07050/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de no haver autoritzat l’obertura dels centres educatius perquè els ajuntaments poguessin fer una distribució més ràpida i eficient de les targetes moneder durant el període de tancament dels centre
	314-07051/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de no haver destinat personal del Departament d’Educació a distribuir les targetes moneder durant el període de tancament dels centres educatius per la Covid-19
	314-07052/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de la partida pressupostària del Govern espanyol destinada a ajuts alimentaris a infants en situació de vulnerabilitat per a garantir-ne la suficiència durant el període de tancament dels centres e
	314-07053/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera en què es farà la recàrrega de les targetes moneder per les beques de menjador en cas que l’estat d’alarma es prolongui
	314-07054/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa per la qual no es va optar per fer arribar els ajuts de menjador mitjançant una recàrrega directa al telèfon o una transferència bancària a les famílies beneficiàries
	314-07055/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de posar a disposició de les famílies un canal de televisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a compensar la bretxa digital educativa durant el període de tancament dels centr
	314-07056/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a afrontar la bretxa digital educativa i compensar les mancances tecnològiques de moltes llars amb infants
	314-07057/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de subvencionar o bonificar els contractes de connexió de senyal Wi-Fi a les famílies vulnerables durant el confinament per la Covid-19
	314-07058/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions donades als docents i al personal d’administració i serveis amb relació al teletreball durant l’estat d’alarma
	314-07059/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels docents substituts que han acabat el període assignat al nomenament i no poden optar a un lloc mentre es mantingui el tancament dels centres
	314-07060/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment dels contractes amb els prestadors de serveis de vetlladors durant i després de l’estat d’alarma
	314-07061/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible suspensió dels contractes amb les empreses de transport i de menjador escolar durant l’estat d’alarma
	314-07062/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de les empreses que presten el servei d’escola bressol municipal durant l’estat d’alarma
	314-07063/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de la presència de persones infectades per coronavirus a les residències de gent gran de Capellades (Anoia) i Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)
	314-07064/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de residents morts per coronavirus a les residències de gent gran de Capellades (Anoia) i Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) i dels que n’han mort als hospitals als quals han estat derivats
	314-07065/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha fet una inversió especial a la residència de gent gran d’Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) per a tractar-ne els residents amb coronavirus com s’ha fet a Capellades (Anoia)
	314-07066/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la petició de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) de resoldre la manca de personal a la residència de gent gran Santa Oliva
	314-07067/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol que han de seguir les residències de gent gran a l’hora de comunicar una infecció per coronavirus
	314-07068/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què el Departament de Salut es va fer càrrec de la situació de les residències de gent gran de Capellades (Anoia) i Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) i els motius pels quals ho va fer
	314-07069/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos sanitaris destinats a les àrees bàsiques de salut de Capellades (Anoia) i Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)
	314-07070/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de professionals sanitaris als centres residencials durant el període de confinament per la Covid-19
	314-07071/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de la reducció del 100% al 85% de l’aportació per plaça finançada en les factures a entitats i empreses gestores de centres de serveis socials en cas de tancament
	314-07072/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els sectors afectats per la reducció del 100% al 85% de l’aportació per plaça finançada en les factures a entitats i empreses gestores de centres de serveis socials en cas de tancament
	314-07073/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la decisió de reduir del 100% al 85% l’aportació per plaça finançada en les factures a entitats i empreses gestores de centres de serveis socials en cas de tancament s’ha acordat amb el sector
	314-07074/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de la reducció del 100% al 85% de l’aportació per plaça finançada en el salari dels treballadors socials afectats pel tancament de centres i que ara atenen els usuaris a domicili i reforcen els s
	314-07075/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la liquidació pendent a entitats gestores de serveis socials, residencials i assistencials corresponent al 2019
	314-07076/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de procediment que es va realitzar en el contracte amb l’empresa Basic Devices per a la compra de material sanitari
	314-07077/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comprovació de la solvència i els antecedents de l’empresa Basic Devices
	314-07078/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació tècnica de l’adjudicació a l’empresa Basic Devices de la compra de material sanitari per valor de 35 milions d’euros
	314-07079/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació de 35 milions d’euros a una empresa que porta més de quatre anys sense acreditar cap activitat i on només consta un treballador
	314-07080/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es tenia coneixement que a l’adjudicar un contracte a l’empresa Basic Devices, es feia un encàrrec a una Societat d’Inversió de Capital Variable, que opera des d’un paradís fiscal com Luxemburg
	314-07081/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la garantia de la seguretat jurídica i financera del contracte a l’empresa Basic Devices per a la compra de material sanitari
	314-07082/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació contractual amb les empreses de Josep Maria Parellada o Roger Parellada
	314-07083/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha contactat amb la cartera de proveïdors del Departament de Salut per aconseguir material sanitari amb urgència
	314-07084/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació d’haver efectuat una operació amb sospites de frau
	314-07085/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP
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